
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 HW245 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการส่ือสาร 1 
       HQ 245 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

 (Chinese for Conversation and Communication 1) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาบงัคบัภาษาตา่งประเทศท่ี 2  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์ภศัรา บรรดาศกัดิ์  
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.   วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
      - 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนแตง่ประโยคจากค าศพัท์ท่ีเรียนไปแล้วได้ 
 2. เพ่ือให้พฒันาทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียนและแปลภาษาจีนของผู้ เรียน 



 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจในการใช้ภาษาจีนในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   เพ่ือให้ผู้ เรียนแตง่ประโยคจากค าศพัท์ท่ีเรียนไปแล้วได้  
และเพ่ือพฒันาทกัษะการใช้ภาษาจีนทัง้ด้านการฟัง พดู อา่น 
เขียนและแปลเพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน 
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน 
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 5 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

          
3. 
 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคค
ล 
     4 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.  มีความซ่ือสตัย์สจุริต สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   



  2.  ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา 
การสง่งานภายในเวลาท่ีก าหนด 
การแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
  3. ปลกูฝังให้นกัศกึษาแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสม 
ปลกูฝังคา่นิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  มีความรู้ในด้าน ระบบการออกเสียงภาษาจีน และออกเสียงได้อยา่งถกูต้อง 
  2. การพฒันาทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  2.  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.2 วิธีการสอน  
 จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ 
ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน และงานท่ีได้รับมอบหมาย  
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  ------ 
 3.2 วิธีการสอน 
  สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือใช้ในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  ประเมินผลจากการทดสอบ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  



  มีบคุลิกภาพท่ีดี มีมนษุยสมัพนัธ์ และปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถออกเสียงได้อยา่งถกูต้อง 
  2. นกัศกึษาสามารถ ใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3. 
 นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 5.3 วิธีการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา และเกณฑ์การวดัผล 
แนะน าระบบการออกเสียงภาษาจีน 
โครงสร้างของพยางค์ในภาษาจีน 
- สระเด่ียว สระเสียงผสม 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

2 โครงสร้างของพยางค์ในภาษาจีน 
- สระเสียงผสมเสียงนาสิก 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

3 โครงสร้างของพยางค์ในภาษาจีน 
- พยญัชนะ 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 



4 โครงสร้างของพยางค์ในภาษาจีน 
- วรรณยกุต์ 
หลกัเกณฑ์การใสว่รรณยกุต์ 
พยางค์เสียงเบา 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

 
 
 

5 การผนัเสียง 4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

6 ทบทวนระบบการออกเสียงภาษาจีนก
ลาง 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 



7 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

8 สอบกลางภาค 2 
 

คณะกรรมการคุ
มสอบ 

9 แนะน าระบบการเขียนอกัษรจีน 4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

10 บทท่ี 1 你好！你是哪儿国人 

- เนือ้หาบทเรียน 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

 
 



11 บทท่ี 1 你好！你是哪儿国人 

- ไวยากรณ์และแบบฝึกหดั 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

12 บทท่ี 2 认识你很高兴 

- เนือ้หาบทเรียน 
 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

13 บทท่ี 2 认识你很高兴 

- ไวยากรณ์และแบบฝึกหดั 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

14 บทท่ี 3 你忙吗 ？ 

- เนือ้หาบทเรียน 
4 - 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 



15 บทท่ี 3 你忙吗 ？ 

- ไวยากรณ์และแบบฝึกหดั 

- ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 

4 - 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

- 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

- ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

16 สอบปลายภาค 3 
 

คณะกรรมการคุ
มสอบ 

 
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกร
รมที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประ

เมิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิร
รมในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

20% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
16 

20% 
30% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและค
วามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

14 
 
 

30% 
 
 



 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน “ทกัษะการออกเสียงภาษาจีน”  
 บริุนทร์ ศรีสมถวิลและภศัรา บรรดาศกัดิ ์.  2556.  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  1.  กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย. 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
曹文编著:《汉语语音训练》 ，北京：北京语言大学出版社，2008年。 

国家对外汉语教学领导小组办公室：《国等学校外国留学生汉语教学大纲》（长期进修），北

京：北京语言大学出版社，2002年。 

国家汉语国际推广领导小组办公室：《国际汉语教学通用课程大纲》，北京：外语教学与研究出

版社，2008 年。 

何平主编:《汉语语音教程·基础篇》 ，北京：北京大学出版社，2006年。 

何平主编:《汉语语音教程·提高篇》 ，北京：北京大学出版社，2008年。 

李晓琪主编：《对外汉语综合课教学研究》，北京：商务印书馆，2006 年。 

梁山:《普通话正音手册》，上海：上海教育出版社，2007年。 

王若江:《汉语正音教程》 ，北京：北京大学出版社，2005年。 

张辉，邱军，彭志平编著:《成功之路·入门篇》 ，北京：北京语言大学出版社，2011年。 

 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้เรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
    2)  ผลการสอบของนกัศกึษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชมุผู้สอนด้านการจดัการเรียนการสอน 
   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning แบบฝึกหดั และกิจกรรม  



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 
    1)  การประชมุผู้สอนเพ่ือพิจารณาการให้คะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา  


