
 

 
Phetchaburi Rajabhat University (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

Faculty (คณะ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Course Title (ชื่อวิชา) Introduction to China(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน)  

Code (รหัส) 1572502 
1. Course Overview (ภาพรวมของรายวิชา) 

(ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเมืองการปกครอง ประชากรและ
ชนชาติ การศึกษา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่ออาเซียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ค้นคว้า น าเสนอและอภิปรายกลุ่ม สภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของจีนและบทบาทในด้านต่างๆ ระดับโลก  

(ภาษาอังกฤษ) Basic knowledge about China geographical feature, climate, politics, 
population and nationality, education, sciences and technology, economic policy in 
PRC and towards ASEAN based on Active Learning approach. Search for information, 
present and have group discussions of China and international roles. (ภาษาจีน)  内容全

面概要介绍中国地理、气候，中国国情、政治制度、民族、教育、科技技术，以

及东盟经济政策等方面。探讨新时代中国在世界的角色定位。    
2. Delivery Methods (รูปแบบการเรียนการสอน) 

Onsite 
3. Course coordinator (ผู้ประสานงานวิชา) Dr.Kamontip Rakkiattiyod 

4. Dates & times (ช่วงเวลาที่เรยีน) Friday,08.30-12.30 a.m. (วันศุกร์ เวลา 08.30-12.30) 星期五，08.30-12.30 /2课

时/周   
   Semester (ภาคการศึกษา) 1 
   Year (ปีการศึกษา) 2022 

5. Prerequisite (รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน), if any (ถ้ามี) None (ไม่มี)   
6. Credit Hours (จ านวนชั่วโมง)    3(2-2-5) 

Lecture (บรรยาย) 
Laboratory/Internship/ 

Practice (ฝึกปฏิบตั)ิ 
Self Study  

(การศึกษาด้วยตนเอง) 

30 hours  30 hours  75 hours  
 
7. Objectives (วัตถุประสงค์ของรายวิชา)  
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7.1.   To provide students with an understanding of general Chinese knowledge. (เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน) 了解中国基本概况 。   

7.2.   For the purpose of enabling learners to communicate their general knowledge of China. (เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน) 通过课堂知识的学习来掌握中国知识的

深刻知识。   
7.3.   Click or tap here to enter text. 

7.4.   Click or tap here to enter text.  

7.5.   Click or tap here to enter text. 
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8. Intended Learning Outcomes (ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องรายวชิา) 

8.1.   able to provide general knowledge of China.  (สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน) 

能够传播中国概况知识。   
8.2.   Click or tap here to enter text.  

8.3.   Click or tap here to enter text. 

8.4.   Click or tap here to enter text.  

8.5.   Click or tap here to enter text. 
 

9. Generic Skills (ทักษะที่นักศึกษาได้รับเมื่อเรียนจบรายวชิาน้ี) 

9.1. General knowledge of China and the ability to think critically (ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน) 掌握对中国概况的批判性思维能力。    

9.2. Problem-solving abilities (ทักษะการแก้ปัญหา) 掌握解决问题能力。    
9.3. Work in teams and capitalise on interdisciplinary knowledge (ทักษะการทางานเป็นทีม และใช้ประโยชน์

จากความรู้เชิงสหวิทยาการ)  掌握团队合作能力。   

9.4. Click or tap here to enter text. 

9.5. Click or tap here to enter text. 
  
10. Weekly schedules (แผนการสอนรายสัปดาห)์ 

Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      1  course description, objectives, 
and evaluation.(แนะน าลักษณะ
วิชา วัตถุประสงค์แนวการสอน การ

วัดและประเมินผล) 了解课程

的教学内容、教学目

标和成绩平定办法。 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)教学

活动： 
- Introduction of courses, measurement 
and evaluation (แนะน าลักษณะวิชา 
วัตถุประสงค์แนวการสอน การวัดและ

ประเมินผล)课程简介 
- pre-test(ทดสอบความรู้ก่อนเรียน) 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  

- Documents (เอกสารประกอบการสอน) 教

材 
Measuring tool(เครื่องมือในการวัด)考核

方式： 
- pretest(แบบทดสอบก่อนเรียน)预测试 

Dr.Kamontip 
Rakkiattiyod 

      2 Chapter 1 Chinese Language 
and Characters 
(บทที ่1 ภาษาและตัวอักษรจีน) 

第一课 语言与汉字 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)
教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 

Dr.KamontipRakki
attiyod 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 
 

      3 Chapter 2 Chinese Geography 
(บทที ่2 ภูมิศาสตร์จีน) 

第二课 中国地理 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 
Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)

考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 
 

Dr.KamontipRakki
attiyod 

      4 Chapter 3 Politics of the 
Republic of China 
(บทที ่ 3 การเมืองจีน) 

第三课 中国政治 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 

อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 
Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  

Dr.KamontipRakki
attiyod 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท) 练习 

      5 Chapter 4 Chinese Philosophy 
(บทที ่4 ปรัชญาจีน) 

第四课 中国哲学 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 

อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 
Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

Dr.KamontipRakki
attiyod 

      6      Chapter 5 Chinese History (1) 
(บทที ่ 5 ประวัติศาสตรจ์ีน(1)) 

第五课 中国历史

（1） 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)
教学活动: 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

Dr.KamontipRakki
attiyod 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      7 Chapter 6 Chinese History (2) 
บทที ่ 6 ประวัติศาสตร์จีน (2)  

第六课 中国历史

（2） 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

Dr.KamontipRakki
attiyod 

      8 Midterm examination 

(สอบกลางภาค) 

2 Midterm test 期中考试 Click or tap here to 
enter text. 

      9 Chapter 7 Chinese History (3) 
บทที ่ 7 ประวัติศาสตร์จีน(3) 

第七课 中国历史

（3） 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

Dr.KamontipRakki
attiyod 

      10 Chapter 8 Chinese Literature 
(บทที ่ 8 วรรณคดีจีน) 

第八课 中国文学 
 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 

Dr.KamontipRakki
attiyod 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

      11 Chapter 9 Chinese Economy 
(บทที ่ 9 เศรษฐกิจจีน) 

第九课 中国经济 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

Dr.KamontipRakki
attiyod 

      12 Chapter 10 Chinese Traditions 
(บทที ่10 ประเพณีนยิมของชาวจีน) 

第十课 中国传统习俗 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 

Dr.KamontipRakki
attiyod ฉบ

ับร
่าง 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

      13 Chapter 11 The life of Chinese 
people 
(บทที ่11 ชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
จีน) 

第十一课 中国人的

生活 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 

อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

Dr.KamontipRakki
attiyod 

      14 Chapter 12 Chinese Culture 
(บทที ่12 ศิลปวัฒนธรรมจีน) 

第十二课 中国文化 

4 Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 
- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)课堂讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 
Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ

สอน)教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)

考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

Dr.KamontipRakki
attiyod 

      15 Chapter 13 Ancient Chinese 
architecture 
(บทที ่13 โบราณสถานของจีน) 

4 
 

Activities(กิจกรรมการเรียนการสอน)

教学活动： 

Dr.KamontipRakki
attiyod 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

第十三课 中国古代建

筑 

- class discussion (แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายในช้ันเรยีน)讨论 
- Summarize (ท าการสรุปผล)总结 

Media(สื่อที่ใช้)教学媒体及教

材： 
- Power point  
- Documents (เอกสารประกอบการ
สอน) 教材 
Measuring tool(เคร่ืองมือในการวัด)
考核方式： 
- chapter exercises (แบบฝึกหดัท้าย
บท)练习 

      16 Final examination (สอบปล า ย
ภาค) 

2 Final test 期末考试 Click or tap here to 
enter text. 

 
11. Attendance and class Requirements (การเข้าชั้นเรียน) 

11.1. Student requires attendance of 80 - 100 percent of all learning activities   
11.2. Click or tap here to enter text. 

11.3. Click or tap here to enter text. 
 
12.  Assessment (การวัดและประเมินผล) 

Assessment method  
(วิธีการวดัผลและประเมินผล) 

Weight  
(สดัส่วนของการประเมิน) 

Written examination (สอบข้อเขียน) 测试 60%  

Report (รายงาน)报告 20% 

Group presentation (น าเสนองาน กลุ่มในช้ันเรียน)小

组课堂讨论 

20% 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

 
13. Learning Resources (ทรัพยากรการเรียนการสอน) 

13.1. ก าธร สุนพงษ์ศรี. (2550). ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
13.2. จ านงค์ ทองประเสริฐ. (2537). บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค1-3.กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน.   
13.3. ทวีป วรดิลก. (2538). ประวตัศิาสตร์จีน.กรุงเทพฯ:สุขภาพใจ. 
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13.4. 程爱民.(2019). 中国概况.上海: 上海外语教育出版社.    

13.5. 上海外语教育出版社.(2019). 中国概况（英文版）. 上海: 上海

外语教育出版社.  
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