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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 Chinese Reading 2 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
        อาจารย ์วิภาวรรณ สุนทรจามร  กลุ่ม 1และกลุ่ม 2 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 2  นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีเกิน 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     11 มกราคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.สร้างทกัษะในการอ่านขอ้เขียนแบบต่างๆเรียนรู้ค  าศพัท์ส านวนจากเน้ือเร่ืองในบทเรียนและเรียนรู้เก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์วฒันธรรม เศรษฐกิจ วรรณคดีจีนที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมจีนผา่นงานเขียนรูปแบบต่างๆ 
     2. เพือ่สร้างเสริมความมัน่ใจใหก้บัการศึกษาภาษาจีนในระดบัที่สูงขึ้น 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

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

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

-       6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 

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

       

หมวดที ่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 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           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 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 茶的故乡 

豆浆与牛奶 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

2 绿色食品 

电子家纺 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

3 家是一只船 

中国结 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

4 男士也美容 

乐观是一轮太阳 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

5 拍卖吉利号码 

忌讳的数字 

 

3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

6 以花求偶 

课堂综合练习 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหดั 

อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

7 ทบทวนก่อนสอบ 3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

8 สอบกลางภาค   

9 手握阳光 

推开另一扇窗 

 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

10 情人的玫瑰花 

灯节 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

11 红包 

端午节 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

12 淡水资源 

热带雨林 
3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 
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1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

13 冬至话“数九” 

沙尘暴 

 

3 - บรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัด 
อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

14 课堂综合练习 3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

15 ทบทวน 3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร 

16 สอบปลายภาค  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบ 
-สอบขอ้เขียน 

 
8 

16 

 
20% 
30% 

2 ท าแบบฝึกหัด ทดสอบยอ่ย ท ากิจรรม   30% 
3 การบา้น  10% 
4 การเขา้ชั้นเรียน  10% 
 รวม  100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
郑铁生等《阅读教程第一册》上海.上海外语教育出版社，2011年   
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
陈贤纯《对外汉语阅读教学16讲》北京语言大学出版社，2008年 

周小兵等《汉语阅读教学理论与方法》北京大学出版社，2012年 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://www.shihan.org.cn/seminar_theses/101257 
http://theory.people.com.cn/n/2013/1209/c40531-23782869.html 
http://www.chinatownedu.org/chineseteachercertificate/industry545.html 

 
  

http://www.shihan.org.cn/seminar_theses/101257
http://theory.people.com.cn/n/2013/1209/c40531-23782869.html
http://www.chinatownedu.org/chineseteachercertificate/industry545.html
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยทุธ์การประเมนิการสอน 
    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  

 


