
          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 

คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

         HD208 การอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 

2. จํานวนหน่วยกติ 

        3 หน่วยกิต  3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2 (ภาคปกติ) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

      ภาคการศึกษาท่ี 2/2558   นกัศึกษาเทียบโอน รหสั 58  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

    HD200 ภาษาจีน 4 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

     ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

     26  ธนัวาคม  2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

  1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบงานเขียนภาษาจีนในอาชีพและสายงานต่างๆ 

     2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามรถอ่านและจบัใจความสาํคญัของงานภาษาจีนเขียนในอาชีพและสายงานต่างๆ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

     1.  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของงานเขียนในอาชีพและสายงานต่างๆ  

     2. เพื่อมีทกัษะการอ่านภาษาจีนในระดบัสูงท่ีปรากฏในงานเขียนรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

        การอ่านบนัทึกขอ้ความ  จดหมาย รายงานการประชุม  เอกสารท่ีใชติ้ดต่อภายในองคก์รและภายนอกองคก์รเพื่อจบั

ใจความสาํคญั 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 

42 ชัว่โมง       6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  

    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 -4 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกั

อาจารย ์ 
       

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 

2) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 

3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

      1.2 วธีิการสอน 

            1) คดัสรรบทอ่านภาษาจีนโบราณมีแทรกคุณธรรมต่างๆ  

            2) การทาํแบบฝึกหดั กิจกรรมในหอ้งเรียน 

            3) การทาํงานเป็นกลุ่ม 

      1.3 วธีิการประเมินผล 

1) เช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน  

2) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีกาํหนด 
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3) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 

4) พฤติกรรมในหอ้งเรียน 

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

           1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

           2)มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

           3)มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ    

      2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย  ฝึกปฏิบติั   การเรียนและการหาขอ้มูลรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การะดมสมอง ประชุมกลุ่มยอ่ย 

      2.3 วธีิการประเมินผล 

            1) การทาํแบบฝึกหดั การบา้น  

            2) การทาํกิจกรรมต่างๆ สอบท่องบทคดัสรรต่างๆ และเขา้หอ้งเรียน  

            3) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 

            4) สอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

         1)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ /หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

         2)  สามารถนาํศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน 

   3.2 วธีิการสอน 

         ฝึกปฏิบติั  

  3.3 วธีิการประเมินผล    

        สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบการนาํไปใช ้ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

           1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  

   4.2 วธีิการสอน 

         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม  

         2) ใหท้าํกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

   4.3 วธีิการประเมินผล 

         1) การทาํแบบฝึกหดั และกิจกรรมท่ีนาํเสนอ  

         2) พฤติกรรมของผูเ้รียน   

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

            1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     5.2 วธีิการสอน 

1) การทาํแบบฝึกหดั และกิจกรรม              

    5.3 วธีิการประเมินผล 

          1) ประเมินจากทกัษะในการทาํแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ   จํานวน 

ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

1 公函阅读（上） 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั(ตอบคาํถาม) 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

2 公函阅读（下） 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

3 会议记录阅读（上） 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

4 会议记录阅读（下） 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

5 预算报告阅读 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

6 商品说明书阅读 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

7 复习 3 - บรรยาย 

- สรุปประเด็นและทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

8 สอบกลางภาค 

9 经销服务协议书阅读（上） 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 
ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

10 经销服务协议书阅读（下） 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

11 房屋租赁合同书阅读 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

12 进口代理协议阅读 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

13 国际经济预测报告 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  
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1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ   จํานวน 

ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

14 国际市场预测报告 3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

15 总复习 3 - สรุปประเด็น 

- แบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

16 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบ 

-สอบขอ้เขียน 

 

8 และ16 

 

60% 

2 ทาํแบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย ทาํกิจรรม   20% 

3 การบา้น  10% 

4 การเขา้ชั้นเรียน  10% 

 รวม  100% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ตําราและเอกสารหลกั 

  เอกสารประกอบสอนวชิา HD208 การอ่านภาษาจีนเพ่ืออาชีพ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ,2559. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

岳海翔主编《商务文书写作要领与范文》，北京：中国言实出版社，2008 年。 
西篱《商务应用文大全》，沈阳：沈阳出版社，2000 年。 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  

   2)  การทาํแบบประเมินผูส้อน   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    1)  การทาํแบบประเมินผูส้อน   

    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
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3. การปรับปรุงการสอน 

   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน 

   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning  แบบฝึกหดั และกิจกรรม  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

    1)  การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
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	            1) คัดสรรบทอ่านภาษาจีนโบราณมีแทรกคุณธรรมต่างๆ
	            1) การทำแบบฝึกหัด การบ้าน 
	            2) การทำกิจกรรมต่างๆ สอบท่องบทคัดสรรต่างๆ และเข้าห้องเรียน 
	         ฝึกปฏิบัติ 

