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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
      HX310  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว    
      (Business Chinese for Tourism) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
      3 หน่วยกิต  3(1-4-4) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      HX308 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
      11 สิงหาคม 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1) ผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาจีนท่ีจ าเป็นในธุรกิจท่องเท่ียวได ้
2) ผูเ้รียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของไทยและจีน 
3) ผูเ้รียนสามารถวางแผนการท่องเท่ียวพอสังเขปเป็นภาษาจีนได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาจีนทั้งดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ศพัท ์ส านวนท่ีใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทั้งของไทยและจีน 
โดยเนน้การฝึกทกัษะพดูทั้งในส่วนของผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง 
สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

45 ชัว่โมง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  
ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสมหลงัคาบเรียนทุกสัปดาห์ และสามารถติดต่อ
ขอค าปรึกษาไดท้างไลน์กลุ่ม หรือ Google Classroom  

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
1) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
2) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
3) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.2 วธีิการสอน 
1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
2) ปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด การ

แต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
3) ปลูกฝังให้นกัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนให้เหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียน

การสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการให้คะแนนการเขา้ห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
2) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3) มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
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2.2 วธีิการสอน 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 

2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย 

3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
2.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 วธีิการสอน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.3 วธีิการประเมินผล 
ประเมินผลจากการทดสอบ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2 วธีิการสอน 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้ง

ส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมินผล 
สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพดู การฟังและ การเขียน  

5.3 วธีิการประเมินผล 
ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
-ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
-แนะน ารายวชิา 

3 

-ฝึกการอ่านและการ
เขียนผา่นแบบทดสอบ 
-ทบทวนการสนทนา
เบ้ืองตน้ 

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

2 หน่วยท่ี 1 การทกัทายและการอ าลา 
บทท่ี 1 大家好 
(สวสัดีทุกๆ ท่าน) 
บทท่ี 2 早上好 
(อรุณสวสัด์ิครับ) 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่าน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

3 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 1-2 
-หน่วยท่ี 1 การทกัทายและการอ าลา 

บทท่ี 3 晚安 
(ราตรีสวสัด์ิครับ) 
บทท่ี 4 再见 
(แลว้พบกนัใหม่) 

- ทดสอบการฟัง-พดู คร้ังท่ี 1 เร่ืองการ
ทกัทายและการอ าลา 3 คะแนน 

3 -ใชส่ื้อ PPT 
ประกอบการบรรยาย  
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์
 

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

4 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 3-4 
-หน่วยท่ี 2 การขอบคุณและการขอโทษ 

บทท่ี 5 谢谢 
(ขอบคุณครับ) 
บทท่ี 6 不客气 
(ไม่ตอ้งเกรงใจครับ) 

3 -ใชส่ื้อ PPT 
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

5 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 5-6 
หน่วยท่ี 2 การขอบคุณและการขอโทษ 

บทท่ี 7 对不起 
(ขอโทษครับ) 
บทท่ี 8 没关系 
(ไม่เป็นไรค่ะ) 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

 

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 
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- ทดสอบการฟัง-พดู คร้ังท่ี 2 เร่ืองการ
ขอบคุณและการขอโทษ 3 คะแนน 

6 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 7-8 
หน่วยท่ี 3 เวลาและสถานท่ี 

บทท่ี 9 八点半上车 
(ข้ึนรถ 8 โมงคร่ึงครับ) 
บทท่ี 10 一小时 
( 1 ชัว่โมงครับ) 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

7 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 9-10 
-ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

8 สอบกลางภาค    
9 หน่วยท่ี 3 เวลาและสถานท่ี 

บทท่ี 11下了楼梯，直走 
(ลงบนัไดแลว้เดินตรงไปครับ) 
บทท่ี 12 有点儿远 
(ไกลพอสมควรครับ) 

- ทดสอบการฟัง-พดู คร้ังท่ี 3 เร่ืองเวลา
และสถานท่ี 3 คะแนน 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

10 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 11-12 
หน่วยท่ี 4 การเตือนและการกล่าวเตือน 

บทท่ี 13 请不要触摸佛像 
(กรุณาอยา่จบัตอ้งพระพุทธรูป) 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

11 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 13 
หน่วยท่ี 4 การเตือนและการกล่าวเตือน 

บทท่ี 14 请跟紧点儿，别

走散了 
(กรุณาตามมาติดๆ อยา่แตกกลุ่ม
กนั) 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 
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-ทดสอบการอ่าน 3 คะแนน 

12 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 14 
หน่วยท่ี 4 การเตือนและการกล่าวเตือน 

บทท่ี 15 为了您的安全 
(เพื่อความปลอดภยัของท่าน
ครับ) 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

13 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 15 
หน่วยท่ี 4 การเตือนและการกล่าวเตือน 

บทท่ี 16 您最好在数一遍 
(กรุณานบัดูอีกรอบนะครับ) 

- ทดสอบการฟัง-พดู คร้ังท่ี 4 เร่ืองการ
เตือนและการกล่าวเตือน 3 คะแนน 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

14 -ทดสอบเขียนตามค าบอกบทท่ี 16 
-การจองตัว๋เคร่ืองบินและจองโรงแรม 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกสนทนาเป็นคู่  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

15 การเขียนแผนการท่องเท่ียว 3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและเขียน 
-ฝึกการน าเสนอ  
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

16 -การน าเสนอแผนการท่องเท่ียว 5 คะแนน 
-ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 

3 -ใชส่ื้อ PPT
ประกอบการบรรยาย 
-ฝึกการอ่านและการ
เขียน 
-ฝึกการน าเสนอ 
-เล่นเกมทางภาษา
ทบทวนค าศพัท ์

อาจารยพ์รรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 

17 สอบปลายภาค    
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 1.1 การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 
2 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 ทดสอบยอ่ย ตลอดภาคการศึกษา 25% 
3 1.1,2.1, 4.1,5.1 การบา้น ตลอดภาคการศึกษา 10% 
4 3.1,4.1,5.1 งานน าเสนอ 16 5% 
5 1.1,2.1,3.1,5.1 สอบกลางภาค 8 25% 
6 1.1,2.1,3.1,5.1 สอบปลายภาค 17 25% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
汉教口语速成课程：导游篇 สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด : การน าเท่ียว, แมนดาริน เอดูเคชัน่, 2011 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
บทเรียน e-learning  วชิาภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. ก่อศกัด์ิ ธรรมเจริญกิจ. น าเท่ียวเมืองไทย-กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจี์นสยาม, 2537. 

2. Li, Shujuan. บทสนทนาส าหรับการท่องเท่ียว Talk Chinese Series, Travel Talk. กรุงเทพฯ: ดวงกมลพบัลิชช่ิง, 
2552 

3.     วารสารจีนไทยสองภาษา, กรุงเทพฯ ：บจก. แมนดาริน ไทย คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ 

4. พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์. ภาษาจีน 360 องศา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพL์ife Balance, 2559. 
 

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. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1) การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
1) การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
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