
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาภาษาจีน 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
รหสั   HZ101            ช่ือวชิา   ภาษาจีน1      

                                           ช่ือวชิา   Chinese1 
2. จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต    3  (1-4-4)   
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

ศิลปศาสตร์บณัฑิต    สาขาวชิาภาษาจีน 
      รายวชิาบงัคบั                               

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
     นิวฒัน์  นิมมานวรวงศ ์ และ  Xu Chenchen  อาจารยผ์ูส้อน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีท่ี 1   
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
     HC101 
8. สถานทีเ่รียน  
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด  
     วนัท่ี 11 มกราคม 2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
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1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

    เพื่อใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานการใชภ้าษาจีน โดยใชร้ะบบการสะกดเสียงดว้ยสัทอกัษร Pinyin 
Romanization  สร้างเสริมทกัษะการใชภ้าษาจีนทั้งดา้นการฝึกออกเสียงพยางค ์และดา้นฟัง พูด อ่าน 
เขียน เบ้ืองตน้  
 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
   เพื่อใหมี้เน้ือหาท่ีสดใหม่ มีความทนัสมยัอยูส่มอ รวมถึงสอดคลอ้งกบัโลกยคุปัจจุบนั 
เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการในการน าไปใชจ้ริงและฝึกฝนความสามารถของผูเ้รียนโดยเร่ิมจากทกัษะ
ขั้นตน้   
 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
การออกเสียงภาษาจีนใหถู้กตอ้งโดยใชอ้กัษรโรมนัถอดเสียงภาษาจีนกลางดว้ยระบบ Pinyin  
โครงสร้างตวัอกัษรจีน  หลกัการเขียนตวัอกัษรจีนท่ีถูกตอ้ง  การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  
ในวงค าศพัทไ์ม่ต ่ากวา่ 400 ค า และฝึกฝนในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา 

 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา   80 ชัว่โมง 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคส
นาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย 60 
ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

     6 
ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

        30 ชัว่โมง/ 
ภาคการศึกษา 

           --- 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า  

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
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          การตรงต่อเวลาของการส่งการบา้น 
และความซ่ือสัตยต่์อตนเองในส่วนของการท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
(ฝึกฝนโดยไม่เปิดดูเน้ือหาบทเรียนหรือค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนไปแลว้)   
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  ใชว้ธีิแทรกเน้ือหาโดยอธิบายเขา้ไประหวา่งบรรยาย 
โดยกระตุน้จิตส านึกและอธิบายใหต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีตามมา 
  
 1.3   วธีิการประเมินผล   วดัผลโดยรวมอยูใ่นคะแนนเขา้ชั้นเรียน ร้อยละ 10 
  
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  
ออกเสียงภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนโดยใชอ้กัษรโรมนัถอดเสียงพยางคจี์นกลางระบบ 
Pinyin  สะกดเสียงพยางค ์ และการประสมเสียงโดยใชส้ัทอกัษร Pinyin  
รู้จกัโครงสร้างตวัอกัษรจีนพื้นฐาน  หลกัการเขียนและล าดบัขีดตวัอกัษรจีนท่ีถูกตอ้ง  
มีทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค า วลีและประโยคพื้นฐานได้  

  2.2   วธีิการสอน   ใชว้ธีิบรรยายและฝึกปฏิบติั และCDฝึกทกัษะส าหรับใชฝึ้กฟังประกอบบทเรียน 
 นอกจากน้ียงัน าส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ใชค้ลิปวดีิโอช่วยฝึกฝนการออกเสียงพยางคภ์าษาจีนกลาง ทั้งพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์
มาใชป้ระกอบการอธิบาย และฝึกฝนทกัษะผูเ้รียน   
 2.3. วธีิการประเมินผล 
           วดัผลจากการสอบกลางภาค ร้อยละ 20 และสอบปลายภาค ร้อยละ 30 รวมทั้งLab 
ทั้งสอบกลางภาค และปลายภาค อีกร้อยละ5 และ10 ตามล าดบั 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา   ทกัษะทางดา้นการคิด 
การน าไปใชแ้ละการประมวลความรู้รวบยอดเขา้ไวด้ว้ยกนั ระดมสมองโดยการช่วยกนัแต่งประโยค   
จบัคู่ฝึกสนทนาในชั้นเรียน  

 3.2   วธีิการสอน   ใชแ้บบฝึกหดัการแปลประโยคพื้นฐานและแต่งประโยค เป็นตน้ 
เพื่อเป็นการทบทวนทกัษะในการอ่านและเขียน ทั้งน้ีฝึกประยกุตใ์ชแ้ละทกัษะดา้นการจดจ าไปในตวั
  
   3.3   วธีิการประเมินผล   ประเมินทกัษะท่ีแสดงออกมาในแบบฝึกหดัท่ีส่งในและนอกชั้นเรียน  
รวมถึงใชว้ธิิการประเมินผลจากการสอบกลางภาค  ปลายภาค และสอบยอ่ย  
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
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4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
         ความเอาใจใส่ต่องานท่ีสั่งใหท้  า 
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมหอ้งขณะฝึกสนทนากบัเพื่อนในชั้นเรียน  
และความประณีตของการคดัตวัอกัษรจีน  

4.2  วธีิการสอน   ใชส้ถานการณ์จ าลอง และการแสดงบทบาทสมมติเป็นบุคคลนั้น ๆ 
เพื่อใหฝึ้กเหมือนจริง และฝึกฝนจากคลิปการคดัตวัอกัษรจีนเพิ่มเติม เพื่อใหส้วยและประณีต  
และเขียนล าดบัขีดไดถู้กตอ้ง 
 4.3 วธีิการประเมิน    ประเมินงานจากการบา้นและแบบฝึกหดัท่ีส่งทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 
5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา --- 
 

   5.2  วธีิการสอน     --- 
  

5.3  วธีิการประเมินผล     --- 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 

การออกเสียงดว้ยระบบ 

Pinyin (ต่อ)  
Lesson One     My name 

is David  

                   

4 จดัหาคลิปฝึกฟังและออก
เสียงตาม 
รวมถึงเวบไซตท่ี์เก่ียวขอ้
งส าหรับการฝึกฝนทกัษะ  
บรรยายและฝึกปฏิบติั 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

2 

Lesson Two    This is 

Anny’s map 

  

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

3 

Lesson Three   How 

many people are there in 

your family 

 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 
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4 

Lesson Four    How 

many students are there 

in your class 

 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

5 
Lesson Five    My 

birthday is on 9
th

, May 

 
4 

บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

6 

Lesson Six    We begin 

class at 8:30 am 

 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

7 
สอบกลางภาค 

 
   

8 

ทบทวนระบบการออกเสียง  
และ Lesson Seven    

Where’s the bank   

 
 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

9 

Lesson Eight    There is a 

map of China on the wall 

 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

10 

Lesson Nine  Would you 

like to have rice or 

dumplings 

 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

11 Lesson Ten How much 

does half a kilo of apples 
4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 

 
นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ ์

12 

Lesson Ten  How much 

does half a kilo of apples 

cost  (ต่อ) 
 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

13 

Lesson Eleven  I’ll go to 

the bank to change some 

money 

 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

14 
Lesson Twelve  We’ll go 

to the Summer Palace by 

bike 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั นิวฒัน์  



6 
 

   นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

15 
ทบทวนทั้งหมดและสอบยอ่ย
คร้ังท่ี 2 

4 บรรยายและฝึกปฏิบติั 
 

นิวฒัน์  
นิมมานวรวงศ์ 
Xu Chenchen 

16 สอบปลายภาค    
 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 สอบกลางภาค เขียนในตวัขอ้สอบ 8 ร้อยละ20 

2 
สอบยอ่ย(1) Lab 
กลางภาค 

ท าขอ้สอบโดยการฟังแลว้ใ
หเ้ขียนตาม 

8 การประเมินทั้งสอ
ง ร้อยละ5  

3 
สอบยอ่ย(2) Lab  
ปลายภาค 

ฟังค าศพัทแ์ลว้เขียนตามแล
ะเขียนในตวัขอ้สอบ 

16 ร้อยละ5และ10 
ตามล าดบั 

4 สอบปลายภาค เขียนในตวัขอ้สอบ ---  ร้อยละ30  

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
หยงัหนนั และคณะ Chenggong Zhi Lu (ขั้นตน้) พิมพค์ร้ังท่ี 1 ปี 2551 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศ   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          http://thai.cri.cn/learnchinese/lesson01/pinyin.html 
          http://www.learnchineseabc.com/chinese-pinyin-initials.htm 

   http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/tones_drill/ 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/Index.htm 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
    ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผูส้อนออนไลน์ในระบบบริการนกัศึกษา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     จากการสังเกตการณ์ในหอ้งเรียน ผลการเรียนของนกัศึกษา โดยดูจากความกา้วหนา้ของผูเ้รียนเป็น  
รายสัปดาห์และรายเดือน  
3. การปรับปรุงการสอน     
   กลไกการสอนและวธีิการปรับปรุงการสอน ทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน ดงัน้ี  
   3.1  น าคลิปดูและฟัง ฝึกฝนตามเพื่อไม่ใหจ้  าเจ  สอนโดยท าเป็นตน้แบบ  เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา  
   3.2  ช้ีแจงใหท้ราบถึงกฎระเบียบ เช่นการแต่งกายทั้งในและนอกชั้นเรียน ช้ีแจงตกัเตือนความไม่เหมาะสม 
   3.3  จดัเพิ่มชัว่โมงทบทวนเม่ือใกลส้อบและจดัเวลาคุยใหค้  าปรึกษารายบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
   4.1 จดัประชุมผูส้อนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาผลการเรียนและคะแนนของผูเ้รียน 
   4.2 แต่งตั้งกรรมการตามท่ีคณะฯเป็นผูแ้ต่งตั้งไว ้ส าหรับการตรวจขอ้สอบและใหค้ะแนน 
รวมถึงกรรมการก ากบัมาตรฐานการศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการเรียน การออกขอ้สอบ และผลคะแนน  
   4.3 แต่งตั้งกรรมการในสาขาวชิาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบและวธีิการใหค้ะแนน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    5.1 ปรับปรุงเน้ือหาปริมาณแบบฝึกหดัใหส้อดคลอ้งกนักบัเน้ือหารายวชิา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการเรียน  นกัศึกษาจะไดมี้เวลาฝึกทกัษะการเขียนและจดจ าค าศพัทใ์นบทใหม่ ๆ 
ไดม้ากยิง่ข้ึน 
    5.2 ลดเวลาการบรรยายในหอ้งเรียนลง เพิ่มการฝึกฝนในหอ้งเรียนมากยิง่ข้ึน 
ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชน์เพิ่มข้ึนจากการฝึกทกัษะขณะท่ีมีผูส้อนดูแลอยู ่ 
อีกทั้งเนน้กระบวนการผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมากยิง่ข้ึน  ฝึกคิดและจบัคู่สนทนาเอง 
ฝึกแต่งประโยคพื้นฐานดว้ยตนเอง  ท าใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
 
 
 

 


