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มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ สาขาวิชาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HZ432  ความรู้เก่ียวกบัสงัคมจีนปัจจบุนั 
                     (Introduction to Modern China)           
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หนว่ยกิต  3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อาจารย์ วิภาวรรณ สนุทรจามร    
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
      ภาคการศกึษาท่ี 1   นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ภาษาจีน 4 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     21  สิงหาคม   2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.เพ่ือศกึษาท าความเข้าใจเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงและทิศทางการพฒันาของสงัคม เศรษฐกิจการเมืองจีน 

      ในยคุปัจจบุนัของจีน 

   2.เพ่ือฝึกทกัษะในการใช้ข้อมลูและความรู้เพ่ือการวิเคราะห์สภาพปัญหาสงัคมจีนในด้านตา่งๆ     

 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาพรวมของสงัคมจีนในยคุปัจจบุนั 

     2. เพ่ือพฒันาทกัษะผู้ เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพสงัคมจีนในด้านตา่งๆอยา่งเป็นระบบ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีนตัง้แต ่ค.ศ.1949 ถึงปัจจบุนั 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ต้องการของผู้ เรียน 
45 ชัว่โมง       6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผู้สอนประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  

- ผู้สอนจดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือกลุม่ตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ โดยผา่นระบบ 
 iTuneU และทาง E-mail  

       

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 

           2) เคารพกฎระเบียบ และข้อบงัคบัขององค์กร 

           5) มีความซ่ือสตัย์สจุริต     

1.2 วิธีการสอน 
 1) สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
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            2) ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา การสง่งานภายในเวลาท่ีก าหนด การ

แตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

3) ปลูกฝังให้นกัศึกษาแต่งกายและปฏิบตัิตนให้เหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์สุจริตผ่านการ

เรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย   

        
1.3 วิธีการประเมินผล 

           ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชัน้เรียนของนกัศึกษา  จากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤตกิรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสจุริต 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทัง้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบตัิอยา่งกว้างขวาง 
2) มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีนท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ 
3) มีความรู้ทางภาษาจีนเพ่ือใช้ในการท างานในระดบัท่ีเหมาะสม 

 
2.2 วิธีการสอน 

           จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน และงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบตัิเพ่ือการปฏิบตัิงานและการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
2) สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน 

 
3.2 วิธีการสอน 

สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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3.3 วิธีการประเมินผล    
         ประเมินผลจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม 

4.2 วิธีการสอน 
          จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายทัง้

สว่นตนและสว่นรวม 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

          สงัเกตจากพฤตกิรรมการท างานทัง้งานเด่ียวและงานกลุม่ในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
           สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 

 
5.2 วิธีการสอน 

           จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสารทัง้การพดู การฟังและ การเขียน  

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

           ประเมินผลผู้ เรียนจากความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
 

 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     
สปัดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านว
น 

ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวิชา 
บทที่ 1 

第一章 认识中国 

3 - อา่นประมวลรายวชิา 

- เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยัเพื่อ
ศกึษาบทเรียน e-learning วิชา  

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   
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ความรู้เก่ียวกบัสงัคมจีนปัจจบุนั 

- .บรรยายประกอบการฉายวิดิ
ทศัน์และPPT แบง่กลุม่อภิปราย 

2 บทที่ 2 
第 二 章 中国的历史 

 

3 -  บรรยายประกอบการฉายวิดิ
ทศัน์และPPT 

- แบง่กลุม่อภิปรายและฝึกการ
วิเคราะห์จากข้อมลูที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนตัง้ประเดน็ปัญหาและ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

3 บทที่ 3 
第三章 古代中国的强胜与衰弱 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่อภิปรายและฝึกการ
วิเคราะห์จากข้อมลูที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนตัง้ประเดน็ปัญหาและ 

- ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

4 บทที่ 4 
第四章 中国社会的现代转型 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่อภิปรายและฝึกการ
วิเคราะห์จากข้อมลูที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนตัง้ประเดน็ปัญหาและ 

- ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

5 บทที่ 5 
第五章 移民与中国社会变迁（一） 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่อภิปรายและฝึกการ
วิเคราะห์จากข้อมลูที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนตัง้ประเดน็ปัญหาและ 
- ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

6 บทที่ 6 
第六章 移民与中国社会变迁（二） 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่อภิปรายและฝึกการ
วิเคราะห์จากข้อมลูที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนตัง้ประเดน็ปัญหาและ 
- ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

7 总复习 3 - บรรยายสรุปประกอบการฉาย 
วิดิทศัน์และPPT 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   
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8 期中考试    

9 บทที่ 7 
第七章 中国政治制度(一) 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่อภิปรายและฝึกการ
วิเคราะห์จากข้อมลูที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนตัง้ประเดน็ปัญหาและ 

- ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

10 บทที่ 8 
第八章 中国政治制度(二) 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่อภิปรายและฝึกการ
วิเคราะห์จากข้อมลูที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนตัง้ประเดน็ปัญหาและ 

- ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

11 บทท่ี 9 
第九章 中国的经济（一） 

分组报报告 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่นศ.มอบหมายท า
รายงานตามหวัข้อที่ก าหนด 
พร้อมน าเสนอรายงาน 
และอภิปรายในห้องเรียน 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

12   บทท่ี 10  
第十章 中国的经济（二） 

分组报报告 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่นศ.มอบหมายท า
รายงานตามหวัข้อที่ก าหนด 
พร้อมน าเสนอรายงาน 

- และอภิปรายในห้องเรียน 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

13 บทท่ี 11 
第十一 中国的外交 

分组报报告 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

- แบง่กลุม่นศ.มอบหมายท า
รายงานตามหวัข้อที่ก าหนด 
พร้อมน าเสนอรายงาน 

- และอภิปรายในห้องเรียน 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

14 บทท่ี 12 
第十二章 中国的社会问题 

  分组报报告 

3 - บรรยายประกอบการฉายวิดิทศัน์
และPPT 

อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   
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- แบง่กลุม่นศ.มอบหมายท า
รายงานตามหวัข้อที่ก าหนด 
พร้อมน าเสนอรายงาน 

- และอภิปรายในห้องเรียน 
15 总复习 

 
3 -  บรรยายสรุปประกอบการฉาย 

วิดิทศัน์และPPT 
อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

16 期末考试   อาจารย์วิภาวรรณ สนุทรจามร   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมนิ 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 

สอบ 
-กลางภาค (ข้อเขยีน 15%  ) 
-ปลายภาค (ข้อเขียน 25% ) 
 

 
8 
16 

 
50% 

 

2 
ท าแบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย 

 ท ากิจรรมใน-ชัน้เรียน 
ทกุสปัดาห์ 20% 

3 รายงานหน้าชัน้ และกิจกรรมกลุม่  9-15 20% 
4 งานท่ีได้รับมอบหมาย / การบ้าน ทกุสปัดาห์ 20% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
李文  《当代中国社会》五洲传播出版社 2114年 

马克林（澳）Colin Patrick Mackerras 《我看中国》中国人民大学出版社 2014年 

包文英 《当代中国概况》华东师范大学出版社 2012年 

朱小雪 《外国人眼中的中国形象及华人形象研究》北京第二外国语学院 2011年 

李培林 《中国社会》社会科学文献出版社 2011年 

乔舒亚·库珀·雷默（美）等《中国形象：外国学者眼里的中国》 

        社会科学文献出版社 2008年 

วรศกัดิ ์มหทัธโนบล.เศรษญกิจการเมืองจีน. กรุงเทพมหานคร:ศนูย์จีนศกึษา สถาบนัเอเชียศกึษา    จฬุาลงกรณ์  
     มหาวิทยาลยั  ,2549 
วรศกัดิ ์มหทัธโนบล. ศตวรรษจีน . กรุงเทพมหานคร :openbooks,2549. 
อกัษรศรี พานิชสาส์น.เศรษฐกิจมณฑลจีน.กรุงเทพมหานคร:ศนูย์จีนศกึษา สถาบนัเอเชียศกึษา    จฬุาลงกรณ์  
     มหาวิทยาลยั  , 2550. 
วรศกัดิ ์มหทัธโนบล.ครองแผ่นดนิจีน. กรุงเทพมหานคร:มตชิน,2554. 
ร าพรรณ รักศรีอกัษร(แปลไทย).สิบค านิยามจีน.กรุงเทพมหานคร:นานมีบุ๊คส์,2554. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   บทเรียน e-learning  วิชา ความรู้เก่ียวกบัสงัคมจีนปัจจบุนั  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
张英主编《中国传统文化与现代生活》北京大学出版社 2004 年 

张英等《对外汉语文化大纲的理论研究和基本框架》 国家汉办， 

       2004 年 

李亚平等《纪念中国共产党成立 85周年 党史党建知识竞赛 600 题》 

       中共党史出版社，2006年 

乔建 《中国古代思想研究》民族出版社，2008年 

李钢 《中国人的生活哲学》华语教学出版社，2008年 

金乃逯主编《中国文化释疑》北京语言文化大学，2008年 

肖立 《中国概况教程》北大版留学生本科汉语教材 北京大学 

      出版社，2009年 

余华 《十个词汇里的中国》麦田出版社，2010年 

郭鹏等《中国概况》北京高等教育出版社,2011年 

http://hanyu.pku.edu.cn 
http://bbs.dwhyyjzx.com/ 
http://gb.cri.cn/ 
http://www.china.com.cn/ch-zhengzhi/index.htm 
http://www.cei.gov.cn/ 
http://www.chinaedu.edu.cn/ 
http://www.studa.net/guojiafa/ 
http://www.gov.cn/ 
http://www.cstnet.net.cn/ 
http://news.zgjrw.com/ 
http://ind.dolcn.com/ 
http://theory.people.com.cn/ 
   

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้เรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
    2)  ผลการสอบของนกัศกึษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชมุผู้สอนด้านการจดัการเรียนการสอน 

http://hanyu.pku.edu.cn/
http://bbs.dwhyyjzx.com/
http://gb.cri.cn/
http://www.china.com.cn/ch-zhengzhi/index.htm
http://www.cei.gov.cn/
http://www.chinaedu.edu.cn/
http://www.studa.net/guojiafa/
http://www.gov.cn/
http://www.cstnet.net.cn/
http://news.zgjrw.com/
http://ind.dolcn.com/
http://theory.people.com.cn/
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   2)  การปรับปรุงบทเรียน iTune U   แบบฝึกหดั และกิจกรรม และเพิ่มแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบฝึกหดัประมวล
ความรู้หลงัเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การทบทวน เพ่ือพิจารณาการให้คะแนนรายงานและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน กรณีศกึษา กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา  
 

 


