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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HZ 104 อกัษรจีน 

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (1-1-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีนเพือ่อาชีพ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย ์ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1   นกัศึกษาชั้นปีที่ 1  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     10  สิงหาคม  2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมา และววิฒันาการตวัอกัษรในภาษาจีน 
2.  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฏีการสร้างตวัอกัษรจีน และโครงสร้างตวัอกัษรจีน 
3.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถเขียนตวัอกัษรจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการเขียน  
4.  เพือ่ใหผู้เ้รียนรู้ความหมายของค าศพัทพ์ื้นฐานที่ใชใ้นชีวติประจ าวนั อยา่งนอ้ย 250 ค  า 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
1.  เพือ่เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานดา้นการเขียนตวัอกัษรจีนที่ถูกตอ้ง 
2.  เพือ่เป็นการส่งเสริมความสามารถในการประยกุตใ์ชค้  าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบัรายวชิาที่ศึกษา 
3.  เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเขียนตวัอกัษรจีน  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

        ววิฒันาการของระบบตวัอกัษรตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัปัจจุบนัโดยสังเขป  ตวัอกัษรจีนรูปแบบต่างๆ โครงสร้าง
ตวัอกัษร  หลกัการเขียนตวัอกัษร และหมวดน าอกัษรจีนที่มีความถ่ีในการใชสู้ง ตลอดจนการใชส่้วนประกอบของอกัษร
จีนในการสืบคน้ค  าเพือ่หาความหมายในพจนานุกรม 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
-       3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 

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

       

หมวดที่ 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 
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             3)ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนให้เหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผ่านการเรียน
การสอนและงานที่ไดรั้บมอบหมาย   
      1.3 วิธีการประเมินผล 
            ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน 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) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพือ่การปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
          2)สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน 
   3.2 วิธีการสอน 
          การน าเสนอ พร้อมรูปเล่มรายงาน และกิจกรรมทศันศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมจีน 

  3.3 วิธีการประเมนิผล    
        ประเมินจากการท ารายงาน   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
   4.2 วิธีการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

   4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรมที่น าเสนอ  
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         2) พฤติกรรมของผูเ้รียน   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
            1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน 

1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม              
    5.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 ภาษาจีน 
汉语 

3 
- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

2 
ก าเนิดอกัษรจีน 

汉字的产生 
3 

- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

3 
ววิฒันาการของตวัอกัษรจีน 

汉字字形的演变 
3 

- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

4 
วธีิการสร้างอกัษรจีน 

汉字的造字法 
3 

- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

5 
โครงสร้างของอกัษรจีน 

汉字结构 
3 

- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

6 
หลกัการเขียนอกัษรจีน 

汉字书写规则 
3 

- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

7 
เสน้ขีดของอกัษรจีน 

汉字笔画 
3 

- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

8 สอบกลางภาค  期中考试 

9 
ส่วนประกอบตวัอกัษรและหมวดน าอกัษรจีน 

汉字偏旁部首 
3 

- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

10 
ล าดบัขีดอกัษรจีนที่ใช้บ่อยที่สุด 500 ตัว 
500 常用汉字笔画笔顺 

3 
- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

11 
อกัษรจีนตวัเตม็และอกัษรจีนตวัยอ่ 
繁体字与简体字 

3 
- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

12 อกัษรจีนที่ใชบ้่อย 2,500 ตวัอกัษร 
常用汉字2500字 

3 
- บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 
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1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

13 อกัษรจีนที่ใชบ้่อย 1,000 ตวัอกัษร 
次常用汉字1000字 

3 - บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

14 
เสน่ห์อกัษรจีน 

汉字的魅力 

3 - บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

15 อกัษรมงคลและอกัษรจีนท่ีปรากฏในสงัคมไทย 
吉祥汉字及泰国社会中的汉字 

3 - บรรยาย โดยใช ้PPT 
- ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

16 นักศึกษารายงานหน้าช้ันเรียน 学生课堂报告 
17 สอบปลายภาค  期末考试 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบข้อเขียน 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

 
8 

16 

 
30% 
30% 

2 แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ 10% 

3 น าเสนอหนา้ชั้นเรียน (Presentation) 14 10% 

4 กิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10% 
5 รายงานบทความอกัษรจีนท่ีปรากฏในสังคมไทย 15 10% 
 รวม  100% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
เอกสารประกอบการสอน รายวชิา HZ104 อกัษรจีน 
 王秀荣,(2013),国际汉语汉字与汉字教学,北京:高等教育出版社。 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
ก่อศกัด์ิ ธรรมเจริญกิจ. (2543). 8 ประเด็นความรู้เกีย่วกับภาษาจีนกลาง. กรุงเทพฯ: จีนสยาม. 
กวี ไพรัชเวทย.์ (2546). ววิฒันาการและส่วนประกอบส าคญัของอกัษรจีน.กรุงเทพฯ: จีนสยาม. 
เธียรชยั เอ่ียมวรเมธ. (2553).พจนานุกรม จีน - ไทย ฉบบัใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตวัย่อ).กรุงเทพฯ: บริษทัรวมสาส์น (1977) จ  ากดั. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    李乐毅,(2000),汉字演变五百例，北京：北京语言大学出版社。 

李乐毅,(2014),汉字演变五百例(第 2版)，北京：北京语言大学出版社。 

张静贤,(2004),汉字教程，北京：北京语言大学出版社。 
顾建平,(2008),汉字图解字典，北京：中国出版集团，东方出版中心。 

顾建平,(2014),汉字通，上海：东方出版中心。 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
    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  

 


