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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HD 101 อกัษรจีน Chinese Character  汉字 

2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3 (1-1-4) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีนเพื่ออาชีพ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย ์ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     5  สิงหาคม  2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมา และววิฒันาการตวัอกัษรในภาษาจีน  
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฏีการสร้างตวัอกัษรจีน และโครงสร้างตวัอกัษรจีน  
3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขียนตวัอกัษรจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการเขียน  
4.  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้ความหมายของค าศพัทพ์ื้นฐานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั อยา่งนอ้ย 250 ค  า 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
1.  เพื่อเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานดา้นการเขียนตวัอกัษรจีนท่ีถูกตอ้ง  
2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการประยกุตใ์ชค้  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวชิาท่ีศึกษา 
3.  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเขียนตวัอกัษรจีน  

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

        ววิฒันาการของระบบตวัอกัษรตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัปัจจุบนัโดยสังเขป   ตวัอกัษรจีนรูปแบบต่างๆ  
โครงสร้างตวัอกัษร  หลกัการเขียนตวัอกัษร และหมวดน าอกัษรจีนท่ีมีความถ่ีในการใชสู้ง  
ตลอดจนการใชส่้วนประกอบของอกัษรจีนในการสืบคน้ค าเพื่อหาความหมายในพจนานุกรม 

         简要说明古文与现代文字的起源与演变，汉字字体、汉字结构、汉字写法和常用汉字部

首，以及运用汉字笔画查字典。 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความตอ้งการของผูเ้รียน -       3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

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

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

      1.2 วธีิการสอน 

1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
             2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
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การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
             3)ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 
ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
      1.3 วธีิการประเมินผล 
            ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  
และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
1)มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
2)มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย และการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) การท าแบบฝึกหดั การบา้น  

            2) การท ากิจกรรม และเขา้หอ้งเรียน  

            3) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 
            4) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          1) 
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          2)สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน 
   3.2 วธีิการสอน 
          การน าเสนอ พร้อมรูปเล่มรายงาน และกิจกรรมทศันศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมจีน  

  3.3 วธีิการประเมินผล    
        ประเมินจากการท ารายงาน   

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  
   4.2 วธีิการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
   4.3 วธีิการประเมินผล 
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         1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรมท่ีน าเสนอ  
         2) พฤติกรรมของผูเ้รียน   
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
            1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     5.2 วธีิการสอน 

1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม              
    5.3 วธีิการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 ภาษาและตวัอกัษรจีน (ก าเนิดอกัษรจีน) 
汉语与汉字（汉字的产生） 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

2 เสน้ขีดของอกัษรจีน 

汉字笔画 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

3 โครงสร้างของอกัษรจีน 

汉字结构 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

4 อกัษรหมวดน าของอกัษรจีน  

汉字部首 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

5 วิวฒันาการของตวัอกัษรจีน  

汉字字形的演变（汉字七体） 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

6 หลกัการเขียนอกัษรจีน 

汉字笔顺规则 
3 - ฝึกการออกเสียง 

- ท าแบบฝึกหดั 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

7 วิธีการสร้างอกัษรจีน 

汉字的造字法（六书） 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

8 
สอบกลางภาค 

期中考试 

9 อกัษรจีนตวัยอ่และอกัษรจีนตวัเตม็ 

简化字与繁体字 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

10 
ล าดบัขีดอกัษรจีนท่ีใชบ้่อยท่ีสุด  500 ตวั  
500 常用汉字笔画笔顺 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

11 อกัษรจีนท่ีใชบ่้อย 2,500 ตวัอกัษร 
常用汉字2500字 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

12 อกัษรจีนท่ีใชบ่้อย 1,000 ตวัอกัษร 3 - บรรยาย อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
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1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

次常用汉字1000字 - ท าแบบฝึกหดั 

13 การคน้หาค าศพัทใ์นพจนานุกรมจีน 
在字典查询汉字 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

14 อกัษรจีนมงคล 
吉祥汉字 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

15 อกัษรจีนท่ีปรากฏในสังคมไทย 
泰国社会中的汉字 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

16 สอบปลายภาค 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบข้อเขียน 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30% 
30% 

2 แบบฝึกหดั  10% 
3 การน าเสนอหวัขอ้  10% 
4 สอบยอ่ย  20% 
 รวม  100% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 
王秀荣,(2013),国际汉语汉字与汉字教学,北京:高等教育出版社。 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กว ีไพรัชเวทย.์ (2546).ววิฒันาการและส่วนประกอบส าคญัของอกัษรจนี.กรุงเทพฯ: จีนสยาม. 
เธียรชยั เอ่ียมวรเมธ. (2553).พจนานุกรม จนี - ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพมิพ์หนังสือตวัย่อ).กรุงเทพฯ: บริษทัรวมสาส์น (1977) จ ากดั. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ก่อศกัด์ิ ธรรมเจริญกิจ. (2543). 8 ประเดน็ความรู้เกีย่วกบัภาษาจนีกลาง.กรุงเทพฯ: จีนสยาม. 
    李乐毅,(2000),汉字演变五百例，北京：北京语言大学出版社。 

李乐毅,(2014),汉字演变五百例(第 2版)，北京：北京语言大学出版社。 

张静贤,(2004),汉字教程，北京：北京语言大学出版社。 
顾建平,(2008),汉字图解字典，北京：中国出版集团，东方出版中心。 

顾建平,(2014),汉字通，上海：东方出版中心。 
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หมวดที่ 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  

 


