
มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ตรี   โท  เอก 
 

หน้า | ๑ 

รายวิชาภาษาจีนอาน-เขียน๒  สาขาวิชา การแพทยแผนจีน คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา CHL๑๐๐๖ ภาษาจีนอาน-เขียน ๒ (Chinese Reading and Writing II) 

สาขาวิชา การแพทยแผนจีน คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา    CHL ๑๐๐๖ 

ช่ือรายวิชาภาษาไทย ภาษาจีนอาน-เขียน ๒ 

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Chinese for Reading and Writing II 

๒. จำนวนหนวยกิต ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต        

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร     ระดับปริญญาตรี  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ๑.อาจารย อาภาภรณ  พุฒเอก  

๔.๒ อาจารยผูสอน ๑. อาจารย อาภาภรณ  พุฒเอก 

๕. สถานที่ติดตอ E – Mail  apaporn.pu@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ช้ันปที่ ๒ 

๖.๒ จำนวนผูเรียนที่รับได ประมาณ      ๔๐ คน 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) …............................................................... 

๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) …............................................................... 

๙. สถานที่เรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

                    เรียนออนไลน https://meet.google.com/cvx-gaaz-rct  

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๒ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

๑๐.วนัท่ีจัดทำหรือปรับปรุง วันที่.....๑....เดือน..กรกฏาคม.......พ.ศ. .๒๕๖๑ 

รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษาจีนในการอาน การเขียน และประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

๒. เพื่อฝกใหนักศึกษาอานและเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐานไดคลองแคลว 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

  (ภาษาไทย)  

          คำศัพทในชีวิตประจำวัน 400 คำ การออกเสียงในระดับคำหลายพยางควลี และระดับประโยค ไวยากรณจีน

พื้นฐานระดับประโยค โครงสรางประโยคแบบตาง ๆ ประโยคที่ใชกริยาชวย ประโยคภาคแสดงเปนกริยาวลี ประโยคภาค

แสดงเปนคุณศัพทวลี ประโยคภาคแสดงเปนนามวล ีโครงสรางประโยคคำถามแบบตางๆ  การใชคำบอกตำแหนง การ

บอกเวลา วันเดือนป การใชกริยาชวยตางๆ หนวยคำไวยากรณที่แสดงความสมบรูณของการกระทำ การเขียนอักษรจีน 

  (ภาษาอังกฤษ)  

           400 daily-life words, pronunciation in level of multi-syllable words, phrases and sentences, 

basic grammar of sentence, various types of sentences, sentences with verb complement, 

sentences with adjective complement, sentences with noun complement, various types of 

interrogative sentence structures, the use of prepositions, telling the time and  date, use 

of auxiliary verbs, the functional words, writing of Chinese characters. 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ช่ัวโมง x  ๑๕ ครั้ง) 

ไมมี ๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ช่ัวโมง x  ๑๕ ครั้ง) 

๑๕ ชั่วโมง 

(๑ ช่ัวโมง x  ๑๕ ครั้ง) 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๓ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 (ผรูับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หอง พักอาจารยแพทยแผนจีน ชั้น  ๑ อาคาร วิทยาลัยสหเว

ชาสตร คณะ/วิทยาลัย 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข ....๐๖๑๔๕๙๔๔๔๑ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิล็กทรอนิกส (E-Mail) apaporn.pu@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) line ID : ann_putake 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร - 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 ๑. คุณธรรมจริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

 (๑.) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 (๒.) มีภาวะความเปนผนูำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับความสำคัญ 

 (๓.) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

 (๔.) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (๕.) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

 ๑.๒   วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายประกอบสื่อ 
 (๒)  มอบหมายใหจัดทำรายงานและกรณีศึกษา 
 (๓)  มอบหมายงานกลุม 
 ๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน  และความรับผิดชอบงานตองานที่ไดรับ 
 (๒)  สังเกตจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

 ๒.ความรู 

 ๒.๑  ผลการเรียนรู 

 (๑.) มีความรแูละความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 (๒.) สามารถประยุกตความรูทักษะ วิเคราะหปญหา  และใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 (๓.) สามารถติดตามความกาวหนาเชิงวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการนำไปประยุกต 
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หนา้ | ๔ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 (๔.) สามารถบูรณาการความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  

 ๒.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  บรรยายประกอบสื่อ 
 (๒)  ทองจำบทความ 
 (๓)  ทำแบบฝกหัดและกรณีศึกษา 
 ๒.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา 
 (๒)  สอบการทองจำบทความ 
 (๓)  ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 (๔) การนำเสนอสรุปการอานบทความวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ๓.ทักษะทางปญญา 

 ๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 (๑.) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

 (๒.) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค และเชื่อมโยง
อยางเปนองครวม 

 (๓.) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (๔.) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 ๓.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  บรรยายประกอบสื่อ 
 (๒)  ทำแบบฝกหัดและกรณีศึกษา 
 ๓.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา  
 (๒)  นำเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุม 
 ๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 (๑.) สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
อยางมีประสิทธิภาพ 

 (๒.) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

 (๓.) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (๔.) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๕ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 (๕.) สามารถเปนผรูิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 (๖.) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 ๔.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  มอบหมายแบบฝกหัดและกรณีศึกษา 
 (๒)  จัดกิจกรรมกลุมในวเิคราะหกรณีศึกษา 
 ๔.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา 
 (๒) นำเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุม 
  ๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑.) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจำเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทำงานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 (๒.) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของ
อยางสรางสรรค 

 (๓.) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนอ
อยางเหมาะสม 

 ๕.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  ทำแบบฝกหัดและกรณีศึกษา 
 (๒)  จัดกิจกรรมกลุมในวิเคราะหกรณีศึกษา 
 ๕.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา 
 (๒)  นำเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุม 
 ๖.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 ๖.๑ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 (๑.)สามารถปฏิบัติงานดานการแพทยแผนจีนไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการ

วิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน 

 (๒.) สามารถปฏิบัติงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน วินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวังโรคใหกับ

ผูใชบริการ ชุมชน และสังคม 

 (๓.) ติดสินใจเลือกวิธีบำบัดรักษาผูปวยอยางถูกตองเหมาะสม 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑ อธบิายแผนการสอนตลอดภาค

การศึกษา แนะนำตัว ทบทวน

๓ บรรยายและแลกเปลี่ยน ความคิด 

นำเขาสูบทเรียนดวย คำถามเชิง

อาจารยอาภาภรณ  

พุฒเอก 

 (๔.) สามารถแสดงภาวะผนูำในการบริหาร การปฏิบัติงาน การทำงานในชุมชน 

 ๖.๒   วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายประกอบสื่อ 
 (๒)  มอบหมายใหจัดทำรายงานและกรณีศึกษา 
 (๓)  มอบหมายงานกลุม 
 ๖.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน  และความรับผิดชอบงานตองานที่ไดรับ 
 (๒)  สังเกตจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

 ๗. ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ๗.๑ ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพท่ีตองพัฒนา 

 (๑.) มีสุขนิสัยที่สงเสริมตอการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (๒.) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม 

 ๗.๒   วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายประกอบสื่อ 
 (๒)  มอบหมายใหจัดทำรายงานและกรณีศึกษา 
 (๓)  มอบหมายงานกลุม 
 ๗.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน  และความรับผิดชอบงานตองานที่ไดรับ 
 (๒)  สังเกตจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรียน 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

คำศัพทภาษาจีนอาน-เขียน๑ 

 

   

วิเคราะห ดูวิดิทัศนภาษาจีน

เบื้องตน 

(ออนไลน) 

 

๒ 第一课 生活经历 
 

阅读一 火车票（上） 

阅读二火车票（下） 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๓ 第二课 情绪管理 
 

阅读一   钉子 

阅读二   连锁反应 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๔ 第三课 城市病 
 

阅读一 没空相处 

阅读二 城市里的颠倒

事 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๕ 第四课 小故事，大道

理 
  

阅读一 两家小店 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

阅读二 火车拐弯处 แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

๖ 第五课  至爱亲情 
 

阅读一父爱无边 

阅读二 听父亲讲故事 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๗ 第六课 幸福专题 
 

阅读一 简单的道理 

阅读二 幸福是什么 

๓  นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๘ 综合练习（一） ๓ ทบทวนคำศัพท บทที่ ๑-๖ 

ทำแบบฝกหัด 

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๙ สอบกลางภาค  สอบวัดผลปลายภาค 

(ออนไลน) 

อาจารยกำกับการ

สอบ 

๑๐  第七课 读书时间 
 

阅读一 《父写字》 

阅读二 每天读十五分

钟 

๓  นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

PowerPoint 

(ออนไลน) 

๑๑ 第八课 启事 
 

阅读一 寻物启事与招

领启示 

阅读二 招聘启事 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๑๒ 第九课 提示与告示 
 

阅读一 提示 

阅读二 告示 

๓  นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๑๓ 第十课 小调查 
 

阅读一  调查 ：除夕

夜如何过？（上） 

阅读二  调查 ：除夕

夜如何过？（下） 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

อาจารยมูเกอ 

๑๔ 第十一课 健康话题 
 

阅读一 午睡，健康的

加油站 

阅读二 五大“生活方

 นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๐ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

式病” PowerPoint 

(ออนไลน) 

๑๕ 第十二课 城市景观 
 

阅读一 天安门广场 

阅读二 天坛 

๓ นำเขาสูบทเรียนดวยคำถามเชิง 

วิเคราะห 

อานศัพทใหม ตัวบท  

บรรยายแบบฝกการอาน 

แบบฝกหัด  

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

 

๑๖ 综合练习（二） ๓ ทบทวนคำศัพท บทที่ ๗-๑๒ 

ทำแบบฝกหัด 

PowerPoint 

(ออนไลน) 

อาจารย 

อาภาภรณ  พุฒเอก 

๑๗ สอบปลายภาค  สอบวัดผลปลายภาค 

(ออนไลน) 

อาจารยกำกับการ

สอบ 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบ

ของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู 
สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวน 

ของการประเมินผล 

๑.๑, ๒.๑, 

๓.๑,๔.๑,๔.๒ 

, 

การมีสวนรวมในช้ันเรียน ทุกสัปดาห   ๑๐ % 

๑.๒ , ๑.๓ , 

๒.๒, ๒.๓ , 

๒.๔, ๓.๒, 

๔.๑ ,๔.๒ ,

การจัดการงานที่ไดรับมอบหมาย 

รายงาน/โครงงาน... 

๔,๖,๑๒,๑๔ ๑๐% 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๑ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

๕.๑,๕.๒ 

๑.๒ , ๒.๑, 

๒.๒ ,

๔.๒,๕.๒ 

วิพากษและตอบคำถามดู เกี่ยวกับ VDO

ประกอบการบรรยาย 

ทุกสัปดาห ๑๐% 

๑.๑ ,๒.๑ , 

๓.๒ 

สอบกลางภาค,สอบปลายภาค ๙,๑๗ ๗๐% 

 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

        《 汉语阅读与写作教程 II》 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

  ไมมี  

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

 https://honglaoshi.com 

          https://eschool.msu.ac.th/chin/index.php 

          https://www.youtube.com/watch?v=xtXl0KL48fY 

          https://www.youtube.com/watch?v=dc0K7k7qCSI 

          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.learnchinesewriting&hl=th&gl=US 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑. นำผลจากขอเสนอในการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษา  

           ๒. การประเมินการสอนจากแบบสอบถามทายการเรียนทุกหนวยการเรียน  

 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๒ 
รายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน๒ สาขาวชิา การแพทยแ์ผนจีน คณะ/วทิยาลยัวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

      (ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผสูังเกตการณ หรือทมีผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา 

เปนตน) 

 ๑. การสังเกตการณการสอนของผูรวมทีมการสอน  

           ๒. ผลการสอบ/การเรียนของนักศึกษา  

           ๓. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู  

           ๔. พิจารณาขอเสนอในการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษา  

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว

อยางไรบาง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน) 

๑. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  

๒. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวมกันหาแนวทางหรือการวางแผนปรับปรุงพัฒนารายวิชา 

๓. ประชุม/สัมนากลุมผสูอน เพื่อปรับปรุง ผลิตและจัดหาสื่อนวัตกรรมใหมๆใหเหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

เชน 

       ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกตางกัน 

หรือสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 

๑. ผูสอนอภิปรายถึงผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 

๒.  มีคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคเรียนตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การคิดและการตัดสินใจ 

 

***********************



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ☑ตรี   โท  เอก 
 

หนา้ | ๑๓ 

รายวิชาภาษาจนีอาน-เขียน๒  สาขาวิชา การแพทยแผนจีน คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรจูากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

                                 

 

 

 

รายวิช

า 

 

 

 

 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

  ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

ทกัษะ

การสง 

เสริมสุข 

ภาพและ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวด

รายวิชา

พื้นฐาน

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ 

รหัสวิชา 

CHL

๑๐๐๖  

ภาษาจีน

อาน-เขียน 

๒  

                            

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจำนวนไดตามความรับผิดชอบ  


