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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
        HZ334  เทคโนโลยแีละสารสนเทศภาษาจีน 

          Chinese for Information and Technology 

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (1-4-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยว์รพล โสภณวฒิุกุล      
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
      5  สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  
1. เพื่อฝึกฝนและเสริมทกัษะการใชชุ้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านกังาน (Microsoft Office) 

2. เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชภ้าษาจีนและโปรแกรมภาษาจีนในระบบปฏิบติัการภาษาไทย 
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะการท าส่ือน าเสนอในรูปแบบท่ีสวยงาม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะในการหาขอ้มูลท่ีตอ้งการในจาก Internet ได ้

5. เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการใชภ้าษาจีนในระบบปฏิบติัการไทย 
6. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ในเร่ืองของค าศพัทด์า้นคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นส านกังาน 

2. วตัถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 
    

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปภาษาจีน การสืบคน้ขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูล 
และฝึกใชโ้ปรแกรมต่างๆในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิ 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 
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การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3)ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 

ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

        
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 



 4 

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)  

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   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

 

 

1 

- 

แนะน าวิธีการเรียนการส

อนและรายละเอียดวิชา 

- 

การประเมินผลในรายวิ

ชานี ้ 

 

 

 

3 

- 

อธิบายวิธีการเรียนการสอน

และการประเมินผลโดยเน้นผู้

เรียนเป็นส าคัญ 

 

  
 

 

 

 

2 

-  

แนะน าเบือ้งต้นเกี่ยวกับคอมพิวเ

ตอร์ภาษาจีน, 

พิมพ์อักษรจีนในคอมพิวเตอร์ 

-  แนะน าการใช้ Windows 

ที่ม ีInterface 

เป็นภาษาจีนและการใช้โปรแกร

ม Word โดยใช้ Interface 

เป็นภาษาจีน 

 

 

3 

ฝึกพมิพ์โดยโปรแกรมในเวบ็ไซ
ด์ 

 

  
  

 

3 
การจดัหนา้เอกสารต่างๆ 
โดยใชโ้ปรแกรม word 

 

3 

ฝึกจัดหน้าโดยใช้เอกสารที่เตรี
ยมไว้ให้ 

  
  
   

 

4 

การใชโ้ปรแกรมประยกุตภ์าษาจีนอ่ืนๆ 

เช่น Njstar, OCR 

 

 

3 

น าความรู้ท่ีเรียนจาก word 
มาประยกุตจ์ดัการจากไฟลธ์รรมดาเป็นบทเ
รียนท่ีสามารถใชส้อนได ้

  
 

 

 

5 

การใชง้าน Excel ท่ีมี 

Interface เป็นภาษาจีน 
รวมไปถึงการก าหนดสูตรในการสร้า
งเง่ือนไขต่างๆ 
ท่ีสามารถประยกุตใ์นการท างานได ้

 

 

3 

ฝึกท าสูตรรูปแบบต่างๆ  

 

     
 

 

6 
การใช ้Excel ในการท า Chart 

ตาราง และสูตรขั้นสูงต่างๆ 
 

3 

ฝึกท ากราฟจากโจทย์ที่ให้   
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7 

การประยกุตใ์ช ้Excel 

ในการท างานและทบทวนเน้ือหาก่อนสอบ
กลางภาค 

 

3 

ฝึกท าโจทย์รวมทุกอย่างที่สอน
มาก่อนกลางภาค  

  
  

 

8 期中考试 
    

  

 

 

9 

ศพัทค์อมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นส านกังาน  

 

3 

ฝึกแปลค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 

     

 

10 

การแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์  

3 

สร้างสถานการณ์ปัญหาข้ึนมา จากนั้นให ้
นศ. ฝึกแกปั้ญหาตามท่ีไดเ้รียนมา 

 

  
 

 

11 

การใช ้Internet 

สืบคน้ขอ้มูลภาษาจีน 

 

3 

ยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเราตอ้งการทราบ 
และใหฝึ้กการหาค าตอบโดยใช ้internet 

 

  
 

 

 

12 

 

 

 

การสร้าง E-BOOK ดว้ย 

โปรแกรม Flip-Album 

 

 

3 

ท าอลับั้ม E-book 
โดยใชโ้ปรแกรมท่ีสอนไป 

 

  
 
 
 
 

 

13 
การใชง้าน MS Power 

Point ท่ีมี Interface 

เป็นภาษาจีน การใส่ลูกเล่นและท า 

Presentation ต่างๆ 

 

3 
ท า Power point และขึน้ 

present หน้าห้อง 

  
 

 

14 

การน าเสนองานโดยการใชโ้ปรแกร
มการน าเสนอท่ีไดส้อนมา / 
ส่งหวัเร่ืองท าโครงงาน 

 

3 

จัดท าโครงงานเพื่อออกมาน าเ
สนอโดยใช้โปรแกรมที่สอนไป 

  
 

 

15 

 

จดัท าโครงงาน  

3 

จัดท าโครงงานเพื่อออกมาน าเ
สนอโดยใช้โปรแกรมที่สอนไป 

  
 

16 น าเสนอโครงงาน 3 ทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานตามที่
ได้จัดท ามาตลอดสองอาทติย์ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 1.5,2.1    
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กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

สอบ 
- สอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 
- ปลายภาค  

 
6 ,14 

8 
16 

 
10 % 
35 % 
35 % 

 
2 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ท าแบบฝึกหดั   10% 
3 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ท ากิจกรรม  10% 

 
 

 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 - คอมพจี์นง่ายจงั  /วรพล  โสภณวฒิุกลุ /ฟรีแมนมลัติมีเดีย  

 - Search อยา่งเซียน  /ฉทัทวฒิุ พีชผล, ปิยพงศ ์เผา่วณิช /โปรวิชัน่  

 - E-Book ดว้ย Flip Album /บุญเลิศ  อรุณพิบูลย ์/ NECTEC’s Webbase Learning 
 - 大学计算机基础实验教程 /王莲芝 /清华大学出版社 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   บทเรียน e-learning  วชิาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภาษาจีน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

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