
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
HW 345 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการส่ือสาร 3 
 HQ345 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 1     
 (Chinese for Tour Operator and Travel Agency 1) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาบงัคบัภาษาตา่งประเทศท่ี 2  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ภศัรา บรรดาศกัดิ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 255 9 /ชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 HQ210 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2(Chinese for Communication 2) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี18กรกฎาคม2558 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถส่ือสารในบริบทธุรกิจการทอ่งเท่ียวได้ 
 2.
 เพ่ือให้ผู้ เรียนแตง่ประโยคจากค าศพัท์และรูปประโยคตามสถานการณ์ตา่งๆเก่ียวกบัธุรกิจการทอ่งเท่ียวท่ีเรียน
ไปแล้วได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือให้ผู้ เรียนเพ่ือพฒันาทกัษะการใช้ภาษาจีนทัง้ด้านการฟัง พดู 
อา่นตามสถานการณ์ตา่งๆเก่ียวกบัธุรกิจการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การประยกุต์ใช้ทกัษะภาษาจีนเพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานในธุรกิจทอ่งเท่ียวเบือ้งต้น 
โดยเน้นความคลอ่งในการใช้ภาษา ค าศพัท์และส านวนภาษาท่ีถกูต้องเหมาะสม 
การส่ือสารด้วยภาษาจีนผา่นกิจกรรมและสถานการณ์จ าลองตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของบคุลากรในธุร
กิจการทอ่งเท่ียว 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 5ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 3 ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน  

 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  1.  ให้ข้อมลูทกุประเภทแก่ลกูค้าอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง ตามระบบ สากล  
และตรงตามความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวอยา่งเทา่เทียมกนั 
  2.แสดงออกถึงความเข้าใจในงานอาชีพทางการทอ่งเท่ียว 
และด าเนินงานเพ่ือการพฒันาได้ถกูต้องตามแผนงาน ตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรและชมุชน 
  3.ให้บริการทางการทอ่งเท่ียวด้วยจิตบริการท่ีเป็นเลิศ 
มีจิตสาธารณะและมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีในบริบทของความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
  4.มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
และสามารถจดัการปัญหาความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 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 าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรมจริยธรรมและมนษุยสมัพนัธ์  
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  มีความรู้และทกัษะการท างานในธุรกิจการทอ่งเท่ียวท่ีเก่ียวข้องตาม ต าแหนง่งานท่ีรับผิดชอบ  
หรือตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.  สามารถใช้หลกัการ แนวคดิจากองค์ความรู้ทางการทอ่งเท่ียว และ 
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาพฒันางานประจ าให้เป็นระบบตรงตามมาตรฐานสากล 
  3.  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.2 วิธีการสอน  



 

 จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  
 2.3 วิธีการประเมินผล  
  ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.สามารถคดิวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการบริการ 
และมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัทอ่งเท่ียวอยา่งมีเหตผุล หลกัเกณฑ์ ความรู้และทกัษะวิชาชีพ 
  2.สามารถใช้นวตักรรมทางการทอ่งเท่ียวมาวิเคราะห์ และเสนอความ 
 3.2 วิธีการสอน 
  สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  ประเมินผลจากการทดสอบ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
 1.สามารถให้ความคดิเห็น และปฏิบตังิานร่วมกบัแผนกตา่งๆ 
ในธุรกิจการทอ่งเท่ียวทัง้ในการท างานตามปกตแิละงานพิเศษ 
 2.ตัง้ใจแก้ไขปัญหากลุม่ร่วมกนัเพ่ือรักษามาตรฐานของการให้บริการ มาตรฐานของงานทางการทอ่งเท่ียว 
ท่ีท าให้ลดปัญหาข้อขดัแย้งตา่งๆ ทัง้ในองค์กร และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องภายนอก   
 3.มีบคุลิกภาพท่ีดี มีมนษุยสมัพนัธ์ และปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานภายใน 
และผู้ ร่วมงานจากธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจระหวา่งการเรียนการสอน  
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4. 
 ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  
 



 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
  1. 
 นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟังพดูอา่นเขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประ
สิทธิภาพ 
  2. 
 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. 在餐厅（上） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

2. 

在餐厅（下） 

4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

3. 

在宾馆（上） 

4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

4. 在宾馆（下） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

5. 在机场（上） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

6. 在机场（下） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

7. 总复习 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใ จ 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

8. สอบกลางภาค  

9. 在旅行社（上） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

10. 在旅行社（中） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

11. 在旅行社（下） 4 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

12. 旅游票务（上） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

13. 旅游票务（中） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14. 旅游票务（下） 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

15. 总复习 4 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์ภศัรา 
บรรดาศกัดิ์ 

16. การสอบปลายภาค 4   

 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

10% 
 



 

 
11 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

11 
 
 

20% 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนส าหรับธุรกิจการทอ่งเท่ียว โดยอ.กนิษฐาลีลามณี  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

丁迪蒙《对外汉语的课堂教学技巧》，上海：学林出版社，2006年。 

国家汉语水平考试委员会办公室考试中心制定《汉语水平词汇与汉字

等级大纲》,北京：经济科学出版社，2001年。 

国家语言资源监测与研究中心《现代汉语常用词(草案),北京：商务印

书馆，2010年。 

HSK对策研究组《HSK词汇讲练》，北京：北京语言大学出版社，

2003年。 

侯学超《现代汉语虚词词典》，北京：北京大学出版社，1998年。 

黄汉坤《中国古代小说在泰国的传播与影响》，浙江大学博士学位论

文，2007年。 



 

李临定、许小颖：《现代汉语短语解析词典》，北京：商务印书馆，

2008年。 

商务印书馆辞书研究中心《应用汉语词典》，北京：商务印书馆，

2000年。 

中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语词典》（第

5版），北京：商务印书馆，2006年。 
  

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  
 


