
รายวิชาสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน  
( ChineseConversation for Work) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน 
รหัสวิชา 1500129  ชื่อวิชา สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน จ านวน 3 หน่วยกิต 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
ประเภทของรายวิชา วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.วิภาวี วันละอาจารย์ผู้สอน อ.วิภาวี วันละ,Aj.Chen Yuan Yuan,Aj.Liu fuchao  
Email: nammu_wow@hotmail.com  Tel: 095-8989-950 (อ.วิภาวี วันละ) 
         573467190@qq.com   Tel: 094-9236-246 (Aj.Chen Yuan Yuan) 
         120690463@qq.com   Tel: 082-348-6358 (Aj.Liu Fuchao) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) - 
ภาคการศึกษาที ่2/2559 หมู่เรียนGE01,GE02,GE03            
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ห้อง 322 
วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. นักศึกษาสามารถฟัง และพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวกับการท างานได้ 
 2. นักศึกษาสามารถใช้ค าศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยในการสนทนาขณะท างานได้ 
 3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท างาน การอธิบายชี้แจง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ เน้นค าศัพท์และ
ข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะท างาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี)  

ชิ้นงาน 
ผู้สอน 

1 แนะน าวิชา วิธีเรียน วิธี
วัดผล ความเป็นมาของ
อักษรจีน และสัทอักษร 
pinyin 

3 บรรยายและแลกเปลี่ยน
ความคิด ฝึกออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์และร้องเพลง b 
p m f กิจกรรมสัมพันธ์ 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

2 บทที ่1 (ส่วนที่1) 
我来给你们介绍一下 

ฉันขอแนะน าให้พวกคุณ
รู้จัก 

3 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ ให้นักศึกษาฝึกคิด 
อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด กิจกรรมสัมพันธ์ 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

3 บทที่ 1 (ส่วนที่2) 
我来给你们介绍一下 

ฉันขอแนะน าให้พวกคุณ

3 อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด กิจกรรมกลุ่ม แสดง

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 
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รู้จัก 
 

บทบาทสมมุติในสถานการณ์ที่
ก าหนด เกร็ดความรู้วัฒนธรรม 
กิจกรรมสัมพันธ์ 

4 บทที่ 2 (ส่วนที่1) 
你的汉语说的真地道 

คุณพูดภาษาจีนเก่งมาก 
 

3 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิ เคราะห์ ให้นักศึกษาฝึกคิด 
อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด  

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

5 บทที่ 2 (ส่วนที่2) 
你的汉语说的真地道 

คุณพูดภาษาจีนเก่งมาก 
 

3 อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด กิจกรรมกลุ่ม แสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณ์ที่
ก าหนด เกร็ดความรู้วัฒนธรรม 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

6 บทที่ 3 (ส่วนที่1) 
给记者的材料复印好

了吗？ 

เอกสารที่จะให้นักข่าว
ถ่ายส าเนาเสร็จหรือยัง? 
 

3 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิ เคราะห์ ให้นักศึกษาฝึกคิด 
อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด  

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

7 บทที่ 3 (ส่วนที่2) 
给记者的材料复印好

了吗？ 

เอกสารที่จะให้นักข่าว
ถ่ายส าเนาเสร็จหรือยัง
ทบทวนบทที ่1-3 

3 อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
เกร็ดความรู้วัฒนธรรม 
ทบทวนบทที่ 1-3 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu fuchao 

8 สอบกลางภาค 3   
9 บทที่ 4 (ส่วนที่1) 

我的电脑怎么又出问

题了 

คอมพิวเตอร์ของฉันเป็น
อะไรไปอีกแล้ว 

 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิ เคราะห์ ให้นักศึกษาฝึกคิด 
อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด  

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu fuchao 

10 บทที่ 4 (ส่วนที่2) 
我的电脑怎么又出问

题了 

คอมพิวเตอร์ของฉันเป็น
อะไรไปอีกแล้ว 
 

3 อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด กิจกรรมกลุ่ม แสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณ์ที่
ก าหนด เกร็ดความรู้วัฒนธรรม 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu fuchao 

11 บทที่ 5 (ส่วนที่1) 
下星期咱们一起吃顿

便饭，怎么样？ 

อาทิตย์หน้าเราทานข้าว

3 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิ เคราะห์ ให้นักศึกษาฝึกคิด 
อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 



ด้วยกันดีไหม?  
 

แบบฝึกหัด 

12 บทที่ 5 (ส่วนที่2) 
下星期咱们一起吃顿

便饭，怎么样？ 

อาทิตย์หน้าเราทานข้าว
ด้วยกันดีไหม?  
 

3 อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
เกร็ดความรู้วัฒนธรรม 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

13 บทที่ 6 (ส่วนที่1) 
为我们的合作干杯！ 

มาดื่มเพ่ือความร่วมมือ
ของพวกเรา 
 

3 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิ เคราะห์ ให้นักศึกษาฝึกคิด 
อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด  

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

14 บทที่ 6 (ส่วนที่2) 
为我们的合作干杯！ 

มาดื่มเพ่ือความร่วมมือ
ของพวกเรา 
 

3 อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด กิจกรรมกลุ่ม แสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณ์ที่
ก าหนด เกร็ดความรู้วัฒนธรรม 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

15 บทที่ 7 (ส่วนที่1) 
你来以前再打电话确

认以下 

ก่อนมาช่วยโทรศัพท์มา
คอนเฟิร์ม ด้วยนะครับ 

3 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิ เคราะห์ ให้นักศึกษาฝึกคิด 
อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด  

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

16 บทที่ 7 (ส่วนที่2) 
你来以前再打电话确

认以下 

ก่อนมาช่วยโทรศัพท์มา
คอนเฟิร์ม ด้วยนะครับ
ทบทวนบทที่ 4-7 

3 อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท บรรยาย  
แบบฝึกการฟังและออกเสียง 
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
เกร็ดความรู้วัฒนธรรม 
ทบทวนบทที่ 4-7 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Chen Yuan Yuan 
Aj.Liu Fuchao 

17 สอบปลายภาค    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การ

ประเมิน 
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ที่ก าหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8          20% 
  -  สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17          30% 

(2) การเข้าชั้นเรียน ตลอดเทอม 10% 
(3) จิตพิสัย ตลอดเทอม 10% 
(4) สนทนาในชั้นเรียน  ตลอดเทอม 10% 
(5) งานและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ตลอดเทอม 10% 
(6) ทดสอบย่อย (สอบพินอิน) ตลอดเทอม 10% 

  รวม 100% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลัก  
 《体验汉语》สัมผัสภาษาจีน 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 จีนกลางเพื่อการบริการ 
 ภาษาจีนธุรกิจ 
 ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 www.china2learn.com, www.thai2china.com 
 www.jiewfudao.com ，www.jeenmix.com  
          www.chinesenihao.com ，www.lovechineseclub.com 
 

 
ข้อตกลงในชั้นเรียน 

1. การเช็คชื่อ ต้องไม่เข้าเรียนสายกว่า 15 นาที และต้องไม่ออกไปนอกห้องเรียนก่อนหมดเวลา 15 นาที เว้น
แต่มีเหตุจ าเป็น สายหรือออกจากห้องเรียนก่อนเวลาทีก่ าหนด เกิน 9 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ 

2. การขาดเรียน ต้องส่งใบลาและจะอนุญาตให้ขาดเรียนได้เฉพาะเหตุจ าเป็น กรณีลาป่วยควรมีใบรับรอง
แพทย์แนบด้วย ขาดเกิน 3 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ  

3. มารยาทในห้องเรียน ห้ามคุยหรือส่งเสียงดัง ห้ามอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเว้นแต่มี
เหตุจ าเป็น 

4. นักศึกษาสามารถพบเพื่อขอค าแนะน าและปรึกษาอาจารย์ได้ ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น
สอง สาขาภาษาจีน      

http://www.china2learn.com/
http://www.thai2china.com/
http://www.jiewfudao.com/
http://www.jeenmix.com/
http://www.chinesenihao.com/
http://www.lovechineseclub.com/

