
 1 

มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   HZ203 ทกัษะการฟัง-การพูดภาษาจีน1 

2. จ านวนหน่วยกติ 
       3 หน่วยกิต  (2-1-1) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
      อาจารย ์Zheng Qingyuan 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    สอบไดว้ชิา HZ 102 ภาษาจีน 2                           
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     31 .08.2014 

 
 
 
 
 

 



 2 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา (Course Objectives) 

   1. ฝึกฝนและเสริมทกัษะทางดา้นการฟังและการพูด   

   2. นกัศึกษาฝึกฟังบทสนทนาดา้นชีวติประจ าวนัอยา่งง่าย ๆ และฝึกพูดสนทนาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวติประจ าวนัสั้น ๆ ได ้ 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
    1. เพื่อฝึกฝนและเสริมทกัษะดา้นการฟังและการพูด  โดยใชค้วามรู้ภาษาจีนท่ีไดเ้รียนมา ฝึกการฟังและการพูดบท  
        สนทนาในชีวติประจ าวนัอยา่งง่าย ๆ  โดยฝึกภาคปฏิบติัทั้งในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและการสร้างสถานการณ์ 

        จ าลองในชั้นเรียน   

    2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพูดทกัทายและแนะน าตวัเอง  พูดอธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั  
 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา (Course Description)           
     ฝึกฝนและเสริมทกัษะดา้นการฟังและการพูด  โดยใชค้วามรู้ภาษาจีนท่ีไดเ้รียนมา ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนา   
ในชีวติประจ าวนัอยา่งง่าย ๆ  

โดยฝึกภาคปฏิบติัทั้งในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและการสร้างสถานการณ์จ าลองในชั้นเรียน  

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพูดทกัทายและแนะน าตวัเอง  พูดอธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั  
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
48 ชัว่โมง สอนเสริมตามความตอ้งการของผูเ้รียน        3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย  ์ 

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

           2) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 

           5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต     
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1.2 วธีิการสอน 
 1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

            2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 

การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 

ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

        
1.3 วธีิการประเมินผล 

           ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
           มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

 

2.2 วธีิการสอน 
           จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.2 วธีิการสอน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.3 วธีิการประเมินผล    
         ประเมินผลจากการทดสอบ 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2 วธีิการสอน 
          

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

 

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   
 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 คุณไปไหนครับ (1) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

2 คุณไปไหนครับ (2) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

     ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

3 ฝึกวนัละสิบนาที(1) 3 ฝึกการฟัง อาจารย ์Zheng Qingyuan 
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ฝึกการพูด 
     ท าแบบฝึกหดั 

4 ฝึกวนัละสิบนาที(2)  3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

   ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

5 ยนิดีตอ้นรับค่ะ(1) 
 
 

3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

       ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

6 ยนิดีตอ้นรับค่ะ(2)  
 
 

3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

      ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

7 รบกวนดว้ยค่ะ 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

       ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

8 สอบกลางภาค 
 

   

9 อธิบายขอ้สอบ ทบทวน 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

      ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

10 น่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเราควรท า(1) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

      ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

11 น่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเราควรท า(2) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

      ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

12 ผมอยากจองหอ้งหอ้งหน่ึง (1) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

      ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

13 ผมอยากจองหอ้งหอ้งหน่ึง (2) 
 

3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

                    ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

14 จาง เหวนิ สอนฉนัห่อเก๊ียว 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 
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      ท าแบบฝึกหดั 
15 เธอดูหนงัจีนรู้เร่ืองไหม 3 ฝึกการฟัง 

ฝึกการพูด 
      ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

16 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพูด 

      ท าแบบฝึกหดั 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 1.5,2.1 

 
สอบกลางภาค  

 
8 
 

 
30% 

 
 

2 1.5,2.1 สอบปลายภาค  16 40% 
3 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ท าแบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย ท ากิจรรม  ทุกสปัดาห์ 15% 
4 1.1,2.1, 4.4,5.1 การบา้น ทุกสปัดาห์ 5% 
5 1.1,2.1 การเขา้ชั้นเรียน ทุกสปัดาห์ 10% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 
  จู หม่ิน, ต าราการพฒันาฟังพูดภาษาจีนระดบัพื้นฐาน เล่มท่ีสาม, ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัปักก่ิง 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน  
   2)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
    1)  การพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
 

 

 


