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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน ปริญญาที่สอง 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่  1  นกัศึกษารหสั 59 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     10  สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.สร้างทกัษะในการอ่านขอ้เขียนแบบต่างๆเรียนรู้ค  าศพัท์ส านวนจากเน้ือเร่ืองในบทเรียนและเรียนรู้เก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์วฒันธรรม เศรษฐกิจ วรรณคดีจีนที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมจีนผา่นงานเขียนรูปแบบต่างๆ 
     2. เพือ่สร้างเสริมความมัน่ใจใหก้บัการศึกษาภาษาจีนในระดบัที่สูงขึ้น 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
        การอ่านบทคดัสรร  ความเรียง เร่ืองสั้น ที่มีวธีิการเขียนและส านวนรูปประโยคที่ซบัซอ้นขึ้น โดยเนน้ความรวดเร็ว
และความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
-       6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ที่หอ้งพกัอาจารย ์ 

       

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสงัคม 
2) มีความซ่ือสตัยต่์อหนา้ที่ 
3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

      1.2 วิธีการสอน 
1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

           2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก  าหนด การ

แต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียน

การสอนและงานที่ไดรั้บมอบหมาย   

      1.3 วิธีการประเมินผล 
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            ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษา  จากการให้คะแนนการเขา้ห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา  
และพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอยา่งสุจริต 

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
1)มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
2)มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

      2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย และการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วิธีการประเมินผล 
            1) การท าแบบฝึกหดั การบา้น  

            2) การท ากิจกรรม และเขา้หอ้งเรียน  

            3) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 
            4) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 
          ท  ารายงาน 

  3.3 วิธีการประเมนิผล    
        ประเมินจากการท ารายงาน   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
   4.2 วิธีการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

   4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรมที่น าเสนอ  
         2) พฤติกรรมของผูเ้รียน   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
            1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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     5.2 วิธีการสอน 
1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม              

    5.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 第一课：中国人的祖先 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

2 第一课：中国人的祖先（续） 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

3 第二课 ：文明的起始夏-商-周 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

4 第二课 ：文明的起始夏-商-周
（续） 

3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

5 第三课：秦汉 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

6 第三课：秦汉（续） 3 - เรียนรู้วิธีการออกเสียง 

- ฝึกการออกเสียง 
- ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

7 复习 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

8 สอบกลางภาค  

9 第四课：盛世隋唐 3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

10 第四课：盛世隋唐（续） 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

11 小考（一） 3 - สอบยอ่ย ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

12 第五课：神奇的磁针 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

13 第五课：神奇的磁针（续） 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 
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1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

14 小考（二） 3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

15 复习 3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

16 สอบปลายภาค  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบ 
-สอบขอ้เขียน 

 
8 

16 

 
30% 
30% 

2 ท าแบบฝึกหัด ทดสอบยอ่ย ท ากิจรรม   20% 
3 การบา้น  10% 
4 การเขา้ชั้นเรียน  10% 
 รวม  100% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
  บุรินทร์ ศรีสมถวลิ.  2559.  การอ่านเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน.  กรุงเทพมหานคร: ค  าไท. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
蔡少军《初中语文：教学案例专题研究》，杭州：浙江大学出版社，2005年。 

陈玉秋、李福灼《初中语文：课程实施与案例分析》，桂林：广西师范大学出版社，2005年。 

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《现代汉语常用词表(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。 

[泰]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。 

黄亢美《小学语文：课程实施与案例分析》，桂林：广西师范大学出版社，2005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。 

孟繁杰、陈璠《对外汉语阅读教学法》，厦门：厦门大学出版社，2006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。 

史有为《成语用法大词典》，大连：大连出版社，1997年。 

[泰]徐武林《汉泰时间表述形式比较研究》，浙江大学硕士学位论文，2006年。 
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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。 

ประพณิ มโนมยัวบิูลย.์  2541.  ไวยากรณ์จีนกลาง.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เผย ์เส่ียวรุ่ย.  2546.  พจนานุกรมจีน - ไทย.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพท์ฤษฎี. 
เธียรชยั เอ่ียมวรเมธ.  2545.  พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบบัใหม่.  กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น.. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
มหาวทิยาลยัภาษาปักก่ิง, มหาวทิยาลยัครูหนานจิงและมหาวทิยาลยัครูอนัฮุย.  2550.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั 
        ประวตัิศาสตร์ประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ. 
มหาวทิยาลยัภาษาปักก่ิง, มหาวทิยาลยัครูหนานจิงและมหาวทิยาลยัครูอนัฮุย.  2550.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั 
        วฒันธรรมประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน 
   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning  แบบฝึกหัด และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพือ่พจิารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  

 


