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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
        HZ436 ภาษาจีนเพ่ืองานมัคคุเทศก์ (Chinese for Tour Guides) (ปริญญาตรีใบทีส่อง) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3(1-4-4) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 1  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HZ202  ภาษาจีน4 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      5  สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายประวติัศาสตร์ไทยและสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆเป็นภาษาจีนได้ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบวชิาชีพมคัคุเทศกไ์ด ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

 ใหน้กัศึกษาไดใ้ชภ้าษาจีนสนทนาในหอ้งเรียนมากข้ึน 
 ใหน้กัศึกษามีความกลา้ในการพูดภาษาจีนมากข้ึน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
    ศพัท ์ส านวนท่ีใชใ้นงานมคัคุเทศก ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของไทย 
ตลอดจนฝึกปฏิบติัเป็นมคัคุเทศกใ์นสถานท่ีจริง 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ 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 
             5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต    

1.2 วธีิการสอน 

 1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
              2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3)ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 
ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
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1.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
             1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
             4) มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
             5) มีความรู้ทางภาษาจีนเพื่อใชใ้นการท างานในระดบัท่ีเหมาะสม 
 

2.2 วธีิการสอน 

            1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   
            3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

2.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
2)   
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          4)   สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน 
3.2 วธีิการสอน 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.3 วธีิการประเมินผล    

1)   ประเมินผลจากการทดสอบ 
           2)   ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
1) มีมนุษยสัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี 

2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

3) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2 วธีิการสอน 

2)  
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จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองในการอยูร่่
วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
3)  
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่
วนตนและส่วนรวม 

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           
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

 

1 การปฎิบตัตวัในการเป็นไกด์ 3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

2 การพูดแนะน าตวั 3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

3 

เน้ือหาประเทศไทยโดยสังเขป 
(วฒันธรรม เทศกาล ประเพณี มารยาท  
ธรรมเนียมปฏิบติั  ฯลฯ) 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

4 
บทท่ี 1  
ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ประเทศไทย 

3 

- ทศันศึกษาสถานท่ีจริง 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

สถานท่ีจริง 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

5 
บทท่ี 2 
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
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6 
บทท่ี 3 
พระบรมมหาราชวงั 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

7 
บทท่ี 4  
วดัอรุณราชวราราม 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

8 สอบกลางภาค 期中考试 

9 
บทท่ี 5 
วดัพระเชตุพลวมิลมงัคลาราม (1) 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

10 
บทท่ี 6 
วดัพระเชตุพลวมิลมงัคลาราม (2) 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

11 
บทท่ี 7 
พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

12 
บทท่ี 8 
พระท่ีนัง่วมิานเมฆ 

3 
- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

13 
บทท่ี 9 
นมสัการพระพรหมส่ีหนา้ 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

14 
บทท่ี 10 
เท่ียวไชน่าทาวน์ 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

15 
บทท่ี 11 
ลาก่อนกรุงเทพฯ 

3 

- ผูส้อนบรรยาย 
- นกัศึกษาฝึกพดูบรรยายใน

ชั้นเรียน 
อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

16 สอบปลายภาค 期末考试 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 1.5,2.1 

สอบ 
- สอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 
- ปลายภาค  

 
6 ,14 

8 
16 

 
20  % 
30  % 
30  % 

2 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ท าแบบฝึกหดั   10 % 
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กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

3 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ฝึกพดูบรรยายหนา้ชั้นเรียน  10 % 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ก่อศกัด์ิ ธรรมเจริญกิจ.(2559). น าเทีย่วเมืองไทย-กรุงเทพฯ.พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจี์นสยาม. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   泰国宋卡王子大学普吉孔子学院,旅游汉语(初级篇).上海：上海大学出版社，2014. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
刘兆熙,旅游汉语.上海：上海大学出版社，2010. 

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