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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 
(Knowledge Integration for Career Profession)  

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3(1-4-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย ์Zheng  Qingyuan     
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
      10  สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     1.   เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางภาษาจีนในวชิาชีพสาขาต่างๆ 
     2.   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพต่างๆได ้เช่น ธุรกิจ  งานแปล  มคัคุเทศก ์
เป็นตน้ 
2. วตัถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 
         

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
      ศึกษา วเิคราะห์ ประมวลและบูรณาการความรู้ในหวัขอ้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพ 

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  

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

           2) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 

           3) มีจรรยาบรรณ และทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

           5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต     

1.2 วธีิการสอน 
 1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

            2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
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การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

             3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน   
4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 

ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

        
1.3 วธีิการประเมินผล 

           1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

            2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม  
 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
          1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
           3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
           4) มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ   
 

 

2.2 วธีิการสอน 
       1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

       2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย  

       3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ   
 

2.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.2 วธีิการสอน 
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ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3 วธีิการประเมินผล    

         ประเมินผลจากการทดสอบ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
 

         1) มีมนุษยสัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี  

         2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  

         3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  

        4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  
4.2 วธีิการสอน 

         1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน  ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น  

และเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

        2) 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้

นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

        3) 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนแ
ละส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมินผล 
           

          1) สังเกตจากพฤติกรรมการทางานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้าหรือผูต้าม   

         2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้าและผูต้ามในการทากิจกรรมเป็นกลุ่ม   
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
           สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2 วธีิการสอน 

           จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพูด การฟังและ การเขียน  
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5.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรี
ยนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

     1  情景会话 （出行及接机） 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

     2   情景会话（酒店及餐厅） 3 -    อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

     3 情景会话（报盘及还盘） 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

4   情景会话（实时翻译） 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

5  情景会话（实时翻译） 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

6  导游系老师  讲座 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

7 导游练习 3  อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

8  导游练习 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

9  期中考试 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

10  主题讲演（会议） 3 -   อาจารย ์Zheng  Qingyuan     
11 即兴讲演 3 -  อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

12  中资企业 代表 （讲座） 3 -  อาจารย ์Zheng  Qingyuan     
13 对外汉语教学法 1 3 -  อาจารย ์Zheng  Qingyuan     
14 对外汉语教学法 2 3 -  อาจารย ์Zheng  Qingyuan     
15 对外汉语教学 练习 1 3 - ฝึกปฎิ

บติั       
อาจารย ์Zheng  Qingyuan     

16 对外汉语教学  练习 2 3 - ฝึกปฎิ อาจารย ์Zheng  Qingyuan     
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บติั       

17 期末考试  -   
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

         1 1.5,2.1 

 
 
 สอบปฏิบติั 
 

 
 

5  
10 
16 

 
 

30% 
30% 
30% 

2     เขา้หอ้งเรียน  10%  

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 

赵金铭《对外汉语教学概论》，商务印书馆，2004 年。  
 

卢福波《汉语语法教学理论与方法》，北京大学出版社,2010年。 

崔永华，杨寄洲《对外汉语课堂教学技巧 》，北京语言文化大学出版社 1997年。 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   บทเรียน e-learning  วชิาบูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  

 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน  

http://item.jd.com/10053537.html
http://search.jd.com/Search?publisher=%E5%95%86%E5%8A%A1%E5%8D%B0%E4%B9%A6%E9%A6%86&enc=utf-8&book=Y
http://item.jd.com/10078246.html
http://search.jd.com/Search?publisher=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE&enc=utf-8&book=Y
http://book.jd.com/writer/%E5%B4%94%E6%B0%B8%E5%8D%8E_1.html
http://book.jd.com/writer/%E6%9D%A8%E5%AF%84%E6%B4%B2_1.html
http://book.jd.com/publish/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%AF%AD%E8%A8%80%E6%96%87%E5%8C%96%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE_1.html
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   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning  แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
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