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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HZ336 ภาษาจีนเพื่อส่ือบนัเทิง 
         (Chinese for Entertainment Media) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3(1-4-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยด์ร.จินดาพร  พินพงทรัพย ์    
4. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
สอบผา่น HZ202 ภาษาจีน 4 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       10 สิงหาคม 2558  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     1.   เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ค าศพัท ์และส านวนจีนท่ีใชง้านบนัเทิงประเภทต่างๆ                  
     2.   เพื่อใหผู้เ้รียนแปลบทสารคดี บทภาพยนตร์ บทโทรทศัน์ บทละคร บทสัมภาษณ์ การ์ตูนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถฟัง อ่านและแปลภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
     ศพัท ์ส านวนภาษาจีนท่ีใชง้านบนัเทิงประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์ บทโทรทศัน์ บทละคร 
บทสัมภาษณ์ การ์ตูน โดยเนน้ฝึกทกัษะการแปล 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความตอ้งกา

รของผูเ้รียน 
42 ชัว่โมง       6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย์  

       

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1) มีวินยั  ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

      1.2 วธีิการสอน 
            1) การท าแบบฝึกหดั กิจกรรมในหอ้งเรียน 
            2) การท างานเป็นกลุ่ม 
      1.3 วธีิการประเมินผล 

1) เช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน  
2) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
3) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
4) พฤติกรรมในหอ้งเรียน 
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2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
     ความรู้ ความเขา้ใจในค าศพัท ์และและส านวนจีน สามารถแปลประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย  ฝึกปฏิบติั  บทบาทสมมติ  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และศึกษาผ่านระบบ e-learning  

      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) การท าแบบฝึกหดั การบา้น  

            2) การท ากิจกรรม และเขา้หอ้งเรียน  

            3) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 
            4) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
          1) มีความสามารถในการน าค าศพัทไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
          2) มีความสามารถในการคิด เขียนอยา่งเป็นระบบ 
   3.2 วธีิการสอน 
         ฝึกปฏิบติั บทบาทสมมติ  

  3.3 วธีิการประเมินผล    
        สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีวดัความจ า และการน าไปใช ้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพัฒนา 
           1) พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน 
ตลอดจนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
           2) มีความรับผดิชอบในการท างาน 
   4.2 วธีิการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
   4.3 วธีิการประเมินผล 
         1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรมท่ีน าเสนอ  
         2) พฤติกรรมของผูเ้รียน   
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

      5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา  
            1) ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน  
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            2) ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 
            3) ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-learning      
     5.2 วธีิการสอน 

1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม    
2) มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลจาก website และส่ือการสอน e-learning   

          3) มอบหมายงานใหแ้ละใหส่้งงานทางเวบ็บอร์ดหรืออีเมล ์

    5.3 วธีิการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
         2) ประเมินจากการใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสาร เช่น เวบ็บอร์ด อีเมล ์

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวชิา 
อ่านบทความเก่ียวกบัการเป็นนกัแปล 
ท่ีดีเคร่ืองมือของนกัแปล  
 
 

 

3 - อ่านประมวลรายวชิา 

- อธิบาย ไวยากรณ์ 
และองคป์ระกอบของประโยคท่ี
ส าคญัต่อการแปล 

- ทดสอบความสามารถในการแปล
ของนกัศึกษา 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

2  การแปลการ์ตูน 3         -       ใหน้กัศึกษาชมการ์ตูน       
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

3 การแปลการ์ตูน  3         -       ใหน้กัศึกษาชมการ์ตูน       
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

4  การแปลการ์ตูน  
 

 

3         -       ใหน้กัศึกษาชมดูการ์ตูน       
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

5 การแปลบทสมัภาษณ์ 1 3         -       ใหน้กัศึกษาชมรายการสมัภาษณ์ 
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์ 

6  การแปลบทสัมภาษณ์ 1 

 

3         -      ใหน้กัศึกษาชมรายการสมัภาษณ์ 
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 
 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
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7 สอบกลางภาค 3            
 

  
 

8 การแปลบทภาพยนตร์ 
 

3         -       ใหน้กัศึกษาชมภาพยนตร์   
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

9  การแปลบทภาพยนตร์ 
 

3         -       ใหน้กัศึกษาชมภาพยนตร์   
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

10 การแปลบทละคร 3         -       ใหน้กัศึกษาชมละคร   
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

11  การแปลบทละคร 3         -       ใหน้กัศึกษาชมละคร   
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

12 การแปลรายการโทรทศัน ์ 3         -       ใหน้กัศึกษาชมรายการโทรทศัน ์  
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

13 การแปลรายการโทรทศัน ์ 3         -       ใหน้กัศึกษาชมรายการโทรทศัน ์  
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

14 การแปลงานโฆษณา 
 

 

 

3         -       ใหน้กัศึกษาชมโฆษณา   
        -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

15 การแปลงานโฆษณา 3          -       ใหน้กัศึกษาชมโฆษณา   
         -       ฝึกแปลค าศพัทแ์ละประโยค            

     
 

อาจารยด์ร.จินดาพร   
พินพงทรัพย ์   
 

16 สอบปลายภาค 
 

   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบ 
- สอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 

 
3,6,8,10,12 

7 

 
10% 
30% 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

-ปลายภาค 30% 
2 ท าแบบฝึกหดั   10% 
3 ท ากิจกรรม  20% 
 รวม  100% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก 
ดร.จินดาพร พินพงทรัพย.์2557  การแปลภาษาจีนส่ือบนัเทิง  กรุงเทพมหานคร :มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 《唐朝小栗子》 สืบคน้เม่ือ 23 กรกฎาคม 2557 

        เขา้ถึงจาก :http://www.youtube.com/watch?v=o5BXX-DmolY&list=PLuPaJwU4Qebi0T3_l9aT-
a3dszTh4oQYG 
        
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
杜志峰、李瑶《基础影视翻译与研究》，浙江大学出版社，2013 年 01 月。 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน  
   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning  แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  

 

http://search.jd.com/Search?author=%E6%9D%9C%E5%BF%97%E5%B3%B0&enc=utf-8&book=Y
http://search.jd.com/Search?author=%E6%9D%8E%E7%91%B6&enc=utf-8&book=Y
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