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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
        HZ333 ระบบคาํภาษาจีน 
        Chinese Morphology 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3(1-4-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ     
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3และ4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HZ202  ภาษาจีน4 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
      6  มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เขา้ใจหลกัการสร้างคาํ ความหมายของคาํ ทั้งคาํเหมือน คาํตรงขา้ม คาํพอ้งเสียง คาํยมื สาํนวนสุภาษิต  
2. รู้จกัการใชค้าํและสาํนวนในรูปแบบต่างๆ   

2. วตัถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อทบทวนคาํภาษาจีนขั้นตน้  และเรียนรู้เร่ืองคาํอยา่งเป็นระบบเพื่อความเขา้ใจในภาษาจีนอยา่งแทจ้ริง 
และนาํความรู้ไปใชใ้นการวเิคราะห์และส่ือสารขอ้ความในภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
    หลกัการสร้างคาํ ความหมายของคาํ ทั้งคาํเหมือน คาํตรงขา้ม คาํพอ้งเสียง คาํยมื สาํนวนสุภาษิต การใช ้
คาํและสาํนวนในรูปแบบต่างๆ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความตอ้งกา

รของผูเ้รียน 
42 ชัว่โมง       5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นัักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม 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   



 3 

            2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีกาํหนด 

การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 

ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

        
1.3 วธีิการประเมินผล 

           ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
           มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

 

2.2 วธีิการสอน 
           จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

2.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.2 วธีิการสอน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและนาํไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3 วธีิการประเมินผล    
         ประเมินผลจากการทดสอบ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2 วธีิการสอน 
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จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนแ

ละส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมินผล 
          สังเกตจากพฤติกรรมการทาํงานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้าํหรือผูต้าม 

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 
课程介绍 

 

 

3 

- อ่านประมวลรายวชิา 

- อธิบายเน้ือหาท่ีตอ้งเรียน  
- ทบทวนความรู้   

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 

 

 

 

2 
汉语词汇的构成 

汉语词汇的特点 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกวเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของ

คาํในประโยค 

- ตอบคาํถาม  ทาํแบบฝึกหดั 

 
 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ  

 

3 
词汇的基本系统 
同音词、同形词 

同义词、反义词 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกวเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของ

คาํในประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ   

 

4 
单义词、多义词 

上下位词、类义词 

 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกวเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของ

คาํในประโยค 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 
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- ตอบคาํถาม  ทาํแบบฝึกหดั 

 

 

5 
词汇的来源系统 

传承词、古语词 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกวเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของ

คาํในประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 

 

6 社区词、行业词 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกวเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของ

คาํในประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ  

 

 

7 
外来词、新造词语 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกวเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของ

คาํในประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ  

 

8 期中考试 
  อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ  

 

 

9 
成语 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกวเิคราะห์กลุ่มคาํและหนา้ท่ีใน

ประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 

 

10 
谚语 
 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกหาส่วนขยายในประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั      

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 
 

 

11 
 

惯用语、歇后语 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกหาส่วนขยายในประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั      

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 

 

 

12 

 

 

词汇和文化 

 

 

 

3 

 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกหาส่วนเสริมในประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั      

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 
 
 
 

 

13 
汉语词汇和中国社会 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกหาวเิคราะห์ประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั      

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 

 

14 
 

汉语词汇和中外文交流 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกหาวเิคราะห์ประโยค 

- ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั      

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 

 

15 

汉语词汇和中外文化差异 

 

 

3 

- อธิบายเน้ือหา 
- ฝึกหาวเิคราะห์ประโยค 

อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 
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 - ตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั      

16 复习 3   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 1.5,2.1 

 
สอบ 
- สอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 
- ปลายภาค  

 
 

2,4,6,10,12,14 
8 
16 

 
 

25 % 
                    20 % 

25 % 
 

2 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ทาํแบบฝึกหดั   10% 
3 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ทาํกิจกรรม  20% 

 
 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก 
  เอกสารประกอบการสอน รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาจารยสุ์พตัรา ห.เพียรเจริญ 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   บทเรียน บน itune u วชิาระบบคาํ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
符淮青《现代汉语词汇》，北京大学出版社，1985 年。 

郭熙《中国社会语言学》（修订本），浙江大学出版社，2004年。 

刘叔新《汉语描写词汇学》，商务印书馆，1990年。 

邵敬敏《现代汉语通论》，上海教育出版社，2009 年。 

万艺玲《汉语词汇教程》，北京语言大学出版社，2007年。 

周荐《汉语词汇结构论》，上海秘书出版社，2004。 

 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

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