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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   HZ203 ทกัษะการฟัง-การพดูภาษาจีน1 

2. จ านวนหน่วยกิต 
       3 หน่วยกิต  (2-1-1) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อาจารย ์Zheng Qingyuan 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1   นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    สอบไดว้ิชา HZ 102 ภาษาจีน 2                           
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     10  สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Objectives) 

   1. ฝึกฝนและเสริมทกัษะทางดา้นการฟังและการพดู   
   2. นกัศึกษาฝึกฟังบทสนทนาดา้นชีวติประจ าวนัอยา่งง่าย ๆ และฝึกพดูสนทนาเร่ืองที่เก่ียวกบัชีวติประจ าวนัสั้น ๆ ได ้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
    1. เพือ่ฝึกฝนและเสริมทกัษะดา้นการฟังและการพดู  โดยใชค้วามรู้ภาษาจีนที่ไดเ้รียนมา ฝึกการฟังและการพดูบท  
        สนทนาในชีวติประจ าวนัอยา่งง่าย ๆ  โดยฝึกภาคปฏิบติัทั้งในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและการสร้างสถานการณ์ 

        จ  าลองในชั้นเรียน   
    2. เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถพดูทกัทายและแนะน าตวัเอง  พดูอธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติประจ าวนั 
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)           
     ฝึกฝนและเสริมทกัษะดา้นการฟังและการพดู  โดยใชค้วามรู้ภาษาจีนที่ไดเ้รียนมา ฝึกการฟังและการพดูบทสนทนา   
ในชีวติประจ าวนัอยา่งง่าย ๆ  โดยฝึกภาคปฏิบติัทั้งในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและการสร้างสถานการณ์จ าลองในชั้น
เรียน  เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถพดูทกัทายและแนะน าตวัเอง  พดูอธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติประจ าวนั 
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
48 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
       3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 

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

       

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

           2) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 

           5) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต     

1.2 วิธีการสอน 
 1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
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            2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก  าหนด การ

แต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียน

การสอนและงานที่ไดรั้บมอบหมาย   

        
1.3 วิธีการประเมินผล 

           ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษา  จากการให้คะแนนการเขา้ห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอยา่งสุจริต 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
           มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

 

2.2 วิธีการสอน 
           จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

 

2.3 วิธีการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพือ่การปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.2 วิธีการสอน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ที่ไดรั้บเพือ่แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3.3 วิธีการประเมินผล    
         ประเมินผลจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
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4.2 วิธีการสอน 
          จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายทั้ง

ส่วนตนและส่วนรวม 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 
          สงัเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
           สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2 วิธีการสอน 

           จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การฝึกทกัษะภาษาเพือ่การส่ือสารทั้งการพดู การฟังและ การเขียน  

 

5.3 วิธีการประเมินผล 
           ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 คุณไปไหนครับ (1) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

2 คุณไปไหนครับ (2) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

     ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

3 ฝึกวนัละสิบนาที(1) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

     ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

4 ฝึกวนัละสิบนาที(2)  3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 
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   ท  าแบบฝึกหดั 
5 ยนิดีตอ้นรับค่ะ(1) 

 
 

3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

       ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

6 ยนิดีตอ้นรับค่ะ(2)  
 
 

3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

7 รบกวนดว้ยค่ะ 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

       ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

8 สอบกลางภาค 
 

   

9 อธิบายขอ้สอบ ทบทวน 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

10 น่ีเป็นส่ิงที่พวกเราควรท า(1) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

11 น่ีเป็นส่ิงที่พวกเราควรท า(2) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

12 ผมอยากจองหอ้งหอ้งหน่ึง (1) 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

13 ผมอยากจองหอ้งหอ้งหน่ึง (2) 
 

3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

                    ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

14 จาง เหวนิ สอนฉนัห่อเก๊ียว 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 

15 เธอดูหนงัจีนรู้เร่ืองไหม 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

อาจารย ์Zheng Qingyuan 
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16 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด 3 ฝึกการฟัง 
ฝึกการพดู 

      ท  าแบบฝึกหดั 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 1.5,2.1 

 
สอบกลางภาค  

 
8 
 

 
30% 

 
 

2 1.5,2.1 สอบปลายภาค  16 40% 
3 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ท าแบบฝึกหัด ทดสอบยอ่ย ท ากิจรรม  ทุกสัปดาห์ 15% 
4 1.1,2.1, 4.4,5.1 การบา้น ทุกสัปดาห์ 5% 
5 1.1,2.1 การเขา้ชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
  จู หม่ิน, ต าราการพฒันาฟังพดูภาษาจีนระดบัพื้นฐาน เล่มที่สาม, ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัปักก่ิง 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน 
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   2)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
 

 

 


