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คํานํา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าภาษาจี น ระดั บ ต น (Basic Chinese) รหั ส วิ ช า 3571502 เป น การจั ด ทํ า
รายละเอียดประกอบรายวิช าภาษาจีนระดับตน หลักสูตรบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าธุร กิจ ระหวาง
ประเทศ (ธุร กิจ จีน -อาเซีย น) ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าเฉพาะดาน โดยมุงเนน ใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางอักษรจีน ระบบการออกเสียงในภาษาจีน หลักไวยากรณพื้นฐาน ฝกทักษะฟง พูด
อานและเขียนในประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท และสํานวนทั่วไปในชีวิตประจําวัน
เอกสารรายละเอี ย ดรายวิ ช าภาษาจี น ระดั บ ต น ฉบั บ นี้ เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย นรู เป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยมีรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน ความ
ตระหนักรูในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมากที่สุด และเปนแนวทางที่สามารถ
ประยุกตเขากับรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
ผูจัดทํา
มิถุนายน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
5
5
6
10
32
33
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571502 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย
ภาษาจีนระดับตน
(ภาษาอังกฤษ Basic Chinese
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา MR.CAO SIYUAN
อาจารยผูสอน
MR.CAO SIYUAN
นายวันชนะ เกตุศรี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
27 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. ผูเรียนสามารถเขาใจในโครงสรางอักษรจีน ระบบการออกเสียงในภาษาจีนและหลักไวยากรณ
ภาษาจีนได
2. ผูเรียนสามารถประยุกตใชเนื้อหาที่เรียน ไปเสริมสรางทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน
ได
3. ผูเรียนสามารถประยุกตใชเนื้อหาที่เรียนใหเขากับชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย และผูเรียนสามารถเขาใจในโครงสราง
อักษรจีน ระบบการออกเสียงในภาษาจีนและหลักไวยากรณภาษาจีนได ผูเรียนสามารถประยุกตใชเนื้อหาที่
เรียน ไปเสริมสรางทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียนได และยังสามารถประยุกตใชเนื้อหาที่เรียนให
เขากับชีวิตประจําวันได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โครงสรางอักษรจีน ระบบการออกเสียงในภาษาจีน หลักไวยากรณพื้นฐาน ฝกทักษะฟง พูด อาน
และเขียนในประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท และสํานวนทั่วไปในชีวิตประจําวัน
Structure of Chinese Characters; Chinese phonic system; basic grammar; practicing
listening, speaking, reading and writing skills in basic sentences; common vocabulary and
idioms for everyday use
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงตอภาค
ภาคสนาม
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแตละสัปดาห เปนจํานวน
3 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมที่หองพักอาจารย ตามความตองการในเวลา
ราชการเทานั้น เปนจํานวน 24 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมตอ ตนเองในการทํ า งาน หรือ ดํา เนิน กิจ การที่
เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคกร สังคม และประเทศชาติเปนสําคัญ
ฉะนั้น การเรียนการสอนจึงตองมีการพัฒ นาคุณลักษณะสําคัญใหแกนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1.1.1. มีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
 1.1.2 ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.3 มีจิตสํานึก และตระหนักในจริยธรรมทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมโดยฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนําและ
การเปนสมาชิกของกลุม มีความซื่อสัตยโดยไมทุจริตหรือคัดลอกงานของผูอื่น
1.2.3 อาจารย ผู ส อนสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในรายวิช า และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส งเสริ ม
คุณ ธรรม จริยธรรม เช น การยกย องนั กศึกษาที่ป ระพฤติดี ปฏิ บัติดี ทํ าประโยชนกับ สวนรวมและมีจิต
สาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเข า ชั้ น เรีย นตรงเวลาของนั กศึกษา การส งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นั กศึ กษาต องมี ความรู ความเข าใจ และทั กษะในการบริห ารจั ดการด านธุรกิ จระหว างประเทศ
(ธุรกิจจีน-อาเซียน อยางถองแทในแนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญ และสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพได เพื่อประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานดานความรูตองครอบคลุม ดังนี้
 2.1.1 มีความรู ความสามารถ และทักษะการดําเนินธุรกิจในประเทศจีนและอาเซียน
 2.2.2 สามารถประยุกตหลักการทางธุรกิจระหวางประเทศในการทํางาน
2.2.3 มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาธุรกิจจีน-อาเซียน
2.2 วิธีการสอน
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2.2.1 ใชการสอนหลายรูปแบบตางๆ เชน การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชกรณีศึกษา
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เปนตน
2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในสาขาที่เกี่ยวของมาบรรยายพิเศษ
2.2.3 จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองคกรที่มีการดําเนินงาน
เกี่ยวของกับธุรกิจในประเทศจีนและอาเซียน ฝกการเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม การตอบคําถาม
2.3.2 ใชรูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เชน การสอบขอเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย
ภาค การทํารายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา การทําโครงการ เปนตน
2.3.3 ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นัก ศึกษาสามารถประยุก ตใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ ัติในการทํางาน หรือดําเนิน
กิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน โดยใชหลักการวิเคราะหในการแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให เกิด
ทักษะทางปญญา ดังนี้
 3.1.1 สามารถรวบรวมความรู มาใชในการสรุปประเด็นปญหา และแกปญหาไดอยางเหมาะสม
3.1.2 สามารถคิด วิเคราะหปญหาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทํางานดานธุรกิจจีน-อาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ
 3.1.3 สามารถบู ร ณาการความรูเชิ งสหวิท ยาการไปใช ในธุ ร กิ จ จีน -อาเซีย นได อ ย างเหมาะสม
เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพหรือตอยอดความรู
 3.1.4 มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการธุรกิจจีน-อาเซียน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ศึกษากรณีศึกษา
3.2.2 เขาฝกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง
3.2.3 การอภิปรายกลุม
3.2.4 การระดมสมอง
3.2.5 อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานธุรกิจระหวาง
ประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหจากกรณีศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษา
3.3.2 ประเมิน ผลงานที่ เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญ หาและการศึ กษาค นควาอยางเป น
ระบบ เชน แบบประเมินผลจากการฝกประสบการณวิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุม
เปนตน
3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาคนควารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย
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มคอ. 3 (วันที่ 20 มิถุนายน 2563)
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ทั กษะความสั มพั น ธร ะหวา งบุ คคล และความรับ ผิดชอบจําเปน ตองเกิดขึ้น กับ นั กศึกษาในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้น นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
 4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.1.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 4.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน
4.2.2 จัดใหเขารวมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลการทํางานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
4.3.3 ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ และการนําเสนอรายงาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีทักษะในการเลือกใชขอมูลเชิงตัวเลข สถิติ และพินิจความเพื่อนํามาประยุกตใชใน
การทํ า งานและประกอบการตั ดสิ น ใจ รวมทั้งเลือกใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อนํ าเสนอรายงานขอมู ล
สารสนเทศเชิงธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1.1 สามารถระบุ แ ละใช เทคนิ คทางคณิ ต ศาสตรห รือ สถิ ติ มาใช ในการวิเคราะห และแปล
ความหมายขอมูล
 5.1.2 สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรูในเชิงวิชาชีพโดยภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 5.1.3 สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดอยางมีวิจารณญาณ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายใหคนควาหาขอมูลและนําเสนอหนาชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
5.2.2 จัดกิจกรรมสงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข โดยใชกรณีศึกษาหรือ
รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินการสืบคนงานและการวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการนําเสนอหนาชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะหกรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

1
(On Site)

ชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชาภาษาจีนระดับตน
- คําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมายของรายวิชา แนว
ทางการสอนโครงสรางเบื้องตน
ในแตละบทเรียน รวมถึง
วิธีการเตรียมตัวของนักศึกษา
กอนเขาชั้นเรียน
Unit 1 你好
一、 课文
二、 生词
三、 语音
-声母:b p m f d t n
l g k h
-韵母:a o e I u u
ai ei ao ou
-拼音
-声调
四、注释

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. ผูสอนอธิบายเนื้อหาและ
รายละเอียดของรายวิชา เกณฑการให
คะแนน การวัดและการประเมินผล
และแนะนําเอกสาร ตํารา website ที่
ใชประกอบการคนควาเพิ่มเติม
2. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
3. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
4. ผูสอนใชวิธีการประเมินผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
- วิดที ศั น์เรือ่ งการ
ออกเสียงจากเจ้าของ
ภาษา“发音的方法”
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ
ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน
MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
-汉语音节的组成
-发音要领
-书写规则
-声调
-变调
-音节和汉字
五、练习

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

Learning Outcome
- นักศึกษามีความเขาใจ
จุดมุงหมายของรายวิชา การ
เตรียมตัวกอนเขาหองเรียน
การปฏิบัติตนในหองเรียนและ
วิธีการเก็บคะแนนในรายวิชา
- นักศึกษามีความเขาใจ
ในหลักพยัญชนะ สระ พินอิน
ในภาษาจีน
- นักศึกษาเขาใจในการ
กฎเกณฑในการเขียนตัวอักษร
จีน และแบงแยกเสียง
วรรณยุกตในการออกเสียง
ภาษาจีน
10

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

2
(On site)

Unit 2 汉语不太难
一、
二、
三、

课文
生词
语音

-韵母
-拼音
四、注释
-发音要领
-轻声
-半三声
五、练习

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. ผูสอนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ที่ใชประกอบการคนควา
เพิ่มเติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้
3. ผูสอนใชวิธีการประเมินผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A
และเริ่มทําการทดสอบการเขียนพิน
อิน และการออกเสียงในภาษาจีน

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ
ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน
MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถ
อ่านประโยคสนทนาขัน้
พืน้ ฐานเป็ นพินอินได้ โดย
สามารถผสมพยัญชนะและ
สระได้
- นักศึกษาสามารถ
11

มคอ. 3
สัปดาหที่

3
(On site)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

แบงแยกเสียงเบาและการออก
เสียงในวรรณยุกตเสียงที่3แบบ
ครึ่งเสียงได
Unit 3 明天见

3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

一、 课文
-学汉语
-明天见
二、 生词
三、 语音
-声母:j q x
-韵母:I ia ie iao
iu(iou) ian in iang
ing iong u ue uan
un
-拼音
四、注释
-发音要领
-书写规则
-“不”的变调

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวขึ้น

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

4
(On site)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- นักศึกษาไดเรียนรูถึง
การแบงแยกพยัญชนะและสระ
ในสวนที่เหลือได
- นักศึกษาสามารถ
แบงแยกและกฏเกณฑในการ
ออกเสียง“不”ได
Unit 4 你去哪儿

3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

一、 课文
-你去哪儿
-对不起
二、 生词
三、 语音
-声母:z c s
-韵母:-i er ua uo
uai ui(uei) uan
un(uen) uang ueng
-拼音
四、注释
-发音要领
-韵母
-er 和儿化韵
-书写规则
-隔音符号
五、练习

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

5
(On site)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้น เชน การ
สอบถาม และการแสดง
อารมณในภาษาจีน
- นักศึกษาไดเรียนรูถึง
การแบงแยกพยัญชนะและสระ
ในสวนที่เหลือได
- นักศึกษาสามารถ
เรียนรูประโยคเสริมน้ําเสียง
และเครื่องหมายในการแยก
เสียงในภาษาจีน
Unit 5 这是王老师

3

一、 课文
二、 生词
三、 语音
-声母:zh ch sh
-韵母:-i
-拼音
四、注释

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
JIAOCHENG
เพิม่ เติม
- PowerPoint
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
- แบบฝึกหัดท้าย
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
บทเรียน
ทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-发音要领
-韵母;-i
五、练习

6
(On site)

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้น
- นักศึกษาไดเรียนรูถึง
การแบงแยกพยัญชนะและสระ
ในสวนที่เหลือได และเขาใจ
ถึงอวคประกอบของพยัญชนะ
และสระของพินอินมากขึ้น
Unit 6 我学习汉语
一、 课文
-我学习汉语
-这是什么书
二、 生词
三、 注释
-中国人的姓名
-贵姓
四、语音 词量音（1）
五、练习

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งทีเ่ รียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

7
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถ
เรียนรูและเขาใจในการ
เรียกชื่อคนจีนรวมไปถึง
วัฒนธรรมในการเรียกชื่อคน
จีน
Unit 7 你吃什么
一、 课文
二、 生词
三、 注释
-“一”的变调
四、练习

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
- โปรแกรม
พื้นฐาน
WBSC, Microsoft
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
Teams, Zoom, Ding
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
Talk
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A
3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิง่ ที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี

16

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถแบงแยก
การเปลี่ยนเสียงและกฏเกณฑ
ในการออกเสียงของ“一”ได

8
(Online)

Unit 8 苹果一斤多少钱

一、 课文
二、 生词
三、 注释
-…………吧
-“2+量词”两+量词
四、语音 词量（2）
五、练习

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A
1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค

สื่อการสอน
Teams, Zoom, Ding
Talk

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กฏเกณฑในใช“吧” และ
“2+量词”ตัวเลขกับ
ลักษณะนามได
9
(Online)

Unit

9 我换人民币
一、 课文
二、 生词
三、 注释
-先生、小姐
-请等一会儿
四、语音
-三个三声的读法
五、练习

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
กฏเกณฑในการเปลี่ยนเสียงใน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A
1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน

สื่อการสอน

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

การอานวรรณยุกตเมื่อเจอ
กรณีที่เสียงเหมือนกัน
10
(Online)

Unit 10 他住哪儿
一、 课文
二、 生词
三、 注释

-请问
-他在家呢
-您
-“0”

四、语法
-汉语句子的语序
-动词谓语句
-号码的读法
五、练习

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝนQ & A
3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

11
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ในสวนของหลักไวยกรณ
ภาษาจีนระดับตนไดมากขึ้น
เชน การลําดับคําศัพท การใช
หลักคํากริยา
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
วิธีการอานลําดับตัวเลขในหลัก
ภาษาจีน
Unit 11 我们都是留学生

3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4.ผู สอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

一、 课文
-这位是王教授
-我们都是留学生
-你也是中国人吗
一、 生词
二、 注释
-我先介绍一下儿
四、语法
-怎么问（1）：……吗？
-状语
-副词“也”和“都”
五、语音
-句量音（2）
-语调（2）
六、练习

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

12
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
ในสวนของหลักไวยกรณ
ภาษาจีนระดับตนไดมากขึ้น
เชน คําขยายคํากริยา การใช
คําวิเศษณ“也”และ“都”
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
วิธีการตั้งประโยคคําถามโดย
การใช“吗”ได
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
วิธีการอานลําดับคําศัพทและ
การผันเสียงในภาษาจีน
Unit 12 他在哪儿学习
一、课文
-你在哪儿学习汉语
-你们的老师是谁
一、 生词
二、 语法

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
JIAOCHENG
เพิม่ เติม
- PowerPoint
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
- แบบฝึกหัดท้าย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
21

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
-怎么问（2）:疑问代
词
-定语和结构助词
“的”
-介词“在”和“给”
三、 语音
-句量音（2）
-语调（2）
五、练习

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
ในสวนของหลักไวยกรณ บท
ขยายนาม คําเสริมโครงสราง
- นักศึกษาไดเรียนรูถึง
สวนประกอบของโยค เชนการ
ใช“的” 、“在”และ
“给”พรอมทัง้ จังหวะในการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

สื่อการสอน
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

พูดภาษาจีนเบื้องตน
13
(Online)

Unit 13 这是不是中药

一、 课文
-这个黑箱子很重
-这是不是中药
二、生词
三、注释
-这是一些药
四、语法
-怎么描写和评
介：形容词谓词
语句
-怎么问（3）：正
反问句
-“的”字词组
五、语音
-词量音（3）
-语调（3）
六、练习

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ
ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

14
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
ในสวนของหลักไวยกรณ
ประโยคบทกริยาคําคุณศัพท
- นักศึกษาสามารถการ
เขียนพรรณนาหรือการเขียน
แสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นแบบการตอบโต
เปนภาษาจีน

Unit 14 你的车是新的还
是旧的
一、课文
-您身体好吗
-你的自行车是新
的还是旧的
二、生词
三、注释
-有（一）点儿忙
-啊，在那儿呢。
四、语法
-主谓谓语句
- 怎么问（4）：选
择问句：。。还是。。？

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า
เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU
JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC,
Microsoft

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)
ขอ (3)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

- 怎么问（4）：
选择问句：。。呢？
五、语音
-选择问句的语调
-省略问句的语调
六、练习

15
(Online)

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู
ในสวนของหลักไวยกรณบท
แสดงในภาคแสดงประธาน
กริยา
- นักศึกษาสามารถเลือกใช
ประโยคคําถาม“还是”และ
“呢”หรือการเลือกใช
จังหวะและน้ําเสียงในการพูด
Unit 15 你们公司有多少
职员
一、 课文

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. ผูส้ อนแนะนําเอกสาร ตํารา
website ทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า

สื่อการสอน
Teams, Zoom,
Ding Talk

- แบบเรียน
ภาษาจีน HANYU

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ขอ (1)
ขอ (2)

ผูสอน

MR.CAO
SIYUAN
25

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
-你家有几口人
-你们公司有多少
职员
二、生词
三、注释
-我只有两个弟弟
-一百多个
-不都是外国职员
四、语法
-“有”字句
-称数法
- 询 问 数 量 ：
“几”和“多少”
-数量词组：“数+
量+名”
五、语音
六、练习

Learning Outcome
- นักศึกษาไดเรียนรู
ประโยคสนทนาภาษาจีนที่มี
ความยาวมากขึ้นเหมาะสําหรับ
ในการใชชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาสามารถเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เพิม่ เติม
2. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียน
ในสิ่งที่เรียนมากอนหนานี้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน
3. ผูสอนอธิบายความหมายของ
คําศัพท ในบทเรียนและสอนวิธีการ
ออกเสียงและการเขียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน
4. ผูสอนอธิบายวิธีการเลือกใช
คําศัพทเพื่อแตงประโยค
5. ผูสอนใหผูเรียนทําการแบงกลุม
เพื่อแสดงบทบาทในการสนทนาใน
เนื้อหาของบทเรียน
6. ผูสอนใชวิธีการประเมิ นผลโดย
ใหผูเรียนแบงกลุมในการฝกฝน Q & A

JIAOCHENG
- PowerPoint
- แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
- ใบงาน
อิเล็กทรอนิกส
- โปรแกรม
WBSC, Microsoft
Teams, Zoom, Ding
Talk

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ
ขอ (3)

ผูสอน
และนายวันชนะ
เกตุศรี
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในสวนของหลักไวยกรณในการ
ใชประโยค“有”และการนับ
เลขในแบบภาษาจีน
- นักศึกษาสามารถเขาใจใน
การสอบถามจํานวนตัวเลข
สามารถใช“几”และ“多
少”และสามารถเลือกใช
กลุมคํา“数+量+名”ได
หมายเหตุ : แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1. Class

ผลการเรียนรูท ี่ได
(ระบุขอ

1.1.1, 1.1.2

Attendant.
(การมีสวน
รวมใน
กิจกรรมและ
พฤติกรรม
จริยธรรมการ
เรียน)
2.
1.1.1, 1.1.2,
Assignments 2.1.1, 2.2.2,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.1, 4.1.3,
5.1.2, 5.1.3
3. รายงาน
กลุม

1.1.1, 2.2.2,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.1, 5.1.2
4. ทดสอบ
1.1.1, 2.2.2,
เก็บคะแนน 3.1.3, 3.1.4,
ยอย
4.1.1, 5.1.2
5. สอบปลาย 1.1.1, 1.1.2,
ภาค
2.1.1, 2.2.2,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.1, 4.1.3,
5.1.2, 5.1.3

วิธีการประเมิน
- สังเกตการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม และมีความประพฤติที่ดี
- บันทึกการเขาหองเรียนทุกครั้ง

- การเก็บคะแนนจากการตรวจ
แบบฝกหัด (In-class exercise) และ
งานที่มอบหมายในแตละครั้ง
(อาจารยเฉลยแบบฝกหัดใน
หองเรียน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
10%
1-15

1-15

30%

- Presentation and Speaking
Skills

15

20%

- แบบทดสอบความรูกอนและหลัง
เรียน

2-15

10%

แบบทดสอบ

16

30%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
- แบบเรียนภาษาจีน HANYU JIAOCHENG ISBN:978-756-195-568-0
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

-标准汉语 基础教程综合:陈昌来、朱攀主编.世界图书出版社，2020.4
-体验汉语 基础教程：姜丽萍 主编.高等教育出版社，2008.6

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

-汉语入门词典 https://www.blcup.com/PInfo/index/9542
-开心学汉语 http://www.nfcb.com.cn/xstj/1052.jhtml
-汉语拼音韵母表 http://xh.5156edu.com/page/z4722m7356j18994.html
-汉语听说教程 https://www.blcup.com/PInfo/index/909
-轻松汉语 https://book.douban.com/subject/3344439/
-汉语语法基础 https://www.ruiwen.com/news/58652.htm
-汉语口语 https://www.blcup.com/SeriesBook/index/1442
-汉语听力教程 https://www.blcup.com/SeriesBook/index/123
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
2. ตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรบั มอบหมาย
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทําขอสอบ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. แบบประเมินอาจารยผูสอน

3. การปรับปรุงการสอน
1. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2. เขารวมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพของอาจารยผูสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ โดยอาจารยผูสอน
2. การทวนสอบการให คะแนนจากการสุ มตรวจผลงานของนั กศึกษาโดยอาจารย ทานอื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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