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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HZ201  ภาษาจีน 3 
                       Chinese 3 

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3(1-4-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
      อาจารย ์ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ  
      อาจารยก์มลพรรณ คุณูปการ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HZ102  ภาษาจีน 2 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      4 มกราคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     1.  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้การใชค้  าศพัทห์ลากหลายส าหรับการน าไปใชส่ื้อสารในสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน  

     2.  ผูเ้รียนแต่งประโยคตามโครงสร้างท่ีเรียนและน าไปใชส่ื้อสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลายได้    
     3.  ผูเ้รียนสามารถแปลประโยคภาษาจีนตามโครงสร้างทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     4.  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปต่อยอดในขั้นต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

2. วตัถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 
     1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการใชส่ื้อสารภาษาจีนเพิ่มมากข้ึนและน าไปใชส่ื้อสารกบัอาจารยผ์ูส้อนได ้
     2. เพื่อพฒันาขีดความสามารถและไหวพริบปฏิภาณในการน าไปประยกุตใ์ชท่ี้ถูกตอ้ง  
     3. เพื่อพฒันาความรู้ในดา้นการใชภ้าษาจีนและปลูกฝังการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งในชีวติประจ าวนั 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
        เรียนรู้โครงสร้างประโยคในรูปแบบต่าง ๆ  และฝึกฝนทกัษะทั้งดา้นฟัง พูด อ่าน เขียน 
ในวงค าศพัทเ์พิ่มข้ึนจากภาษาจีน 2 อีกไม่ต ่ากวา่ 400 ค า   รวมทั้งฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความตอ้งกา

รของผูส้อน 
42 ชัว่โมง       6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

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

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

           2) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 

           5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต     

1.2 วธีิการสอน 
 1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
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            2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 

การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 

ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

        
1.3 วธีิการประเมินผล 

           ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
           มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

 

2.2 วธีิการสอน 
           จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.2 วธีิการสอน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3 วธีิการประเมินผล    
         ประเมินผลจากการทดสอบ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
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มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2 วธีิการสอน 
          

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
          สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
           สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2 วธีิการสอน 

           จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพูด การฟังและ การเขียน  

5.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 บทท่ี 1你的手机关机了。 

（โทรศพัทมื์อถือของคุณปิดเคร่ืองไปแลว้
） 

6 

บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

2 บทท่ี 2她买了不少工艺品。 

(เขาซ้ือสินคา้หตัถกรรมไปไม่นอ้ย) 6 

บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

3 บทท่ี 3我想租一套房子。 

(ฉนัอยากจะเช่าหอ้งสกัหอ้งหน่ึง) 6 

บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

4 บทท่ี 4今天我看了一晚上电视。 

(วนัน้ีฉนัดูโทรทศัน์ทั้งคืน) 6 

บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 
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5 บทท่ี 5能不能帮忙找个语伴？ 

(ช่วยหาคู่ฝึกภาษาสกัคนไดไ้หม) 6 

บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

6 บทท่ี 6  我七点五十才起床 
(ฉนัเพ่ิงจะต่ืนนอนเวลาเจ็ดนาฬิกาหา้สิบนาที
) 

6 

บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

7 สอบกลางภาค    

8 บทท่ี 7  可能做错了不少题 

(อาจจะท าผิดไปหลายขอ้) 6 
บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

9 บทท่ี 8 考完试就要放假了 

(สอบเสร็จก็จะปิดภาคเรียนแลว้) 6 
บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

10 บทท่ี 9坐飞机只比坐火车贵几十

块钱 
(โดยสารเคร่ืองบินแพงกวา่โดยสารรถไฟเพีย
งแค่ไม่ก่ีสิบหยวน) 

6 

บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

11 บทท่ี 10你都去过哪些地方 

(คุณเคยไปสถานท่ีแห่งใดบา้ง) 6 
บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

12 บทท่ี 11这些照片是在哪儿拍的 

(รูปเหล่าน้ีถ่ายท่ีสถานท่ีใด) 6 
บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

13 บทท่ี 12快请进来吧 

(รีบเขา้มาเถอะ) 6 
บรรยาย PPT 
ท าแบบฝึกหดั 
ฝึกพดูสนทนา 

ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
อ.กมลพรรณ คุณูปการ 

14 สอบปลายภาค    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 สอบกลางภาค (ขอ้เขียน 20% + Lab 10% ) 8 30% 
2 สอบปลายภาค (ขอ้เขียน 30% + Lab 10%) 16 40% 

3 ท าแบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย ท ากิจรรม  ทุกสปัดาห์ 25% 
4 การบา้น ทุกสปัดาห์ 5% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก 



 6 

张莉等编著《成功之路•顺利篇》(第一册)，北京语言大学出版社，2008 年。  
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   บทเรียน e-learning  วชิา ภาษาจีน2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  黄政澄《新编汉语教程 2》，北京语言大学，2007 年。 

 
 

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. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนัักศึกษาในรายวชิา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
 

 


