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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HZ103 จีนปริทศัน์  
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3 (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
      อาจารย ์ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     5  มกราคม  2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศจีนพอสังเขป 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
     1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาพรวมของประเทศจีน  
     2. เพื่อสร้างเสริมความมัน่ใจใหก้บัการศึกษาภาษาจีนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
        พฒันาการดา้นปรัชญา วรรณคดี ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและภูมิปัญญาของจีน 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 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 ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

      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 
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1)มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
2)มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย และการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) การท าแบบฝึกหดั การบา้น  

            2) การท ากิจกรรม และเขา้หอ้งเรียน  

            3) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 
            4) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          1) 
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          2)สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน 
   3.2 วธีิการสอน 
          การน าเสนอ พร้อมรูปเล่มรายงาน และกิจกรรมทศันศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมจีน  

  3.3 วธีิการประเมินผล    
        ประเมินจากการท ารายงาน   

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  
   4.2 วธีิการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
   4.3 วธีิการประเมินผล 
         1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรมท่ีน าเสนอ  
         2) พฤติกรรมของผูเ้รียน   
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
            1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     5.2 วธีิการสอน 

1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม              
    5.3 วธีิการประเมินผล 
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         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 ภาษาและตวัอกัษรจีน 
中国语言文字 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

2 ภูมิศาสตร์จีน  

中国地理 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

3 การเมืองจีน  

中国政治 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

4 ปรัชญาจีน 

中国哲学 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

5 ประวติัศาสตร์จีนยคุโบราณ 

中国古代史 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

6 ประวติัศาสตร์จีนยคุใกล ้

中国近代史 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

7 ประเทศจีนยคุปัจจุบนั 

现代中国 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

8 สอบกลางภาค 

9 วรรณคดีจีนโบราณ 
中国古代文学 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

10 เศรษฐกิจจีน 
中国经济 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

11 ประเพณีนิยมของชาวจีน 
中国民俗 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

12 ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีน 
中国人的生活 

3 - บรรยาย 
- ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมจีน อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

13 จิตรกรรมและหตัถกรรมจีน 
中国工艺美术 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

14 โบราณสถานของจีน 
中国古代建筑 

3 - บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 

อ. ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

15 ทบทวน 3   
16 สอบปลายภาค 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 



 5 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบข้อเขียน 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30% 
40% 

2 ท าแบบฝึกหดั  10% 
3 การน าเสนอหวัขอ้  10% 
4 กิจกรรมทศันศึกษา + รายงาน  10% 
 รวม  100% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 
国家汉语国际推广领导小组办公室，(2007)，中国地理常识，北京：高等教育出版社。 

国家汉语国际推广领导小组办公室，(2007)，中国历史常识，北京：高等教育出版社。 

国家汉语国际推广领导小组办公室，(2007)，中国文化常识，北京：高等教育出版社。 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   บทเรียน e-learning  วชิาจีนปริทศัน์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ก าธร สุนพงษศ์รี. (2550).ประวตัศิาสตร์ศิลปะจนี.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
จ านงค ์ทองประเสริฐ. (2537).บ่อเกดิลทัธิประเพณีจนี ภาค 1-3 .กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน. 
ทวปี วรดิลก. (2538).ประวตัศิาสตร์จนี.กรุงเทพฯ:  สุขภาพใจ. 
ฟ้ืน ดอกบวั. (2532).ปวงปรัชญาจนี.กรุงเทพฯ:  ศยาม. 
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หมวดที่ 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. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
    1)  การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  

 


