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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HZ306  ภาษาจีนวิจกัษ ์
                       Chinese Appreciation 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      Aj Zhang  Jingbao   
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1   นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HZ202  ภาษาจีน4 
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.  ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจธรรมชาติและหลกัของภาษาจีนเบื้องตน้ 

     2.  ผูเ้รียนสามารถแยกแยะค าชนิดเดียวกนัที่มีความหมายใกลเ้คียงกนัและใชไ้ดถู้กตอ้ง 

     3.  ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดเบื้องตน้ในประโยคได ้
     4.  ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจวจันปฏิบติัศาสตร์ของภาษาจีนไดอ้ยา่งดี  
     5.ผูเ้รียนสามารถน าภาษาไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกกาละเทศะ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการใชส่ื้อสารภาษาจีนเพิม่มากขึ้นและน าไปใชส่ื้อสารกบัอาจารยผ์ูส้อนได ้
     2. เพือ่พฒันาขีดความสามารถและไหวพริบปฏิภาณในการน าไปประยกุตใ์ชท้ี่ถูกตอ้ง 
     3. เพือ่พฒันาความรู้ในดา้นการใชภ้าษาจีนและปลูกฝังการใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในชีวติประจ าวนั 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
เรียนรู้ระบบเสียง ระบบตวัอกัษร ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และภาษาวรรณศิลป์ในภาษาจีนสมยัใหม่ 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
48 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูส้อน 
28 ชัว่โมง       4 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   

            2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก  าหนด การ   
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แต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียน

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 
          จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้ง

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 课程概述 

郑人买履 

 

3 - อ่านประมวลรายวิชา 

- ศึกษาบทเรียน i tune u  
- ท าแบบฝึกหัดทดสอบทบทวน 

Zhang  Jingbao 
 

2 自相矛盾 

 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 
 

3 精卫填海 

夸父逐日 

 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

4 刑天舞干戚 

presentation 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  

Zhang  Jingbao 
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 -ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

5 火烧裳尾 

执竿入城 

 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

6 鹬蚌相争 

叶公好龙 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

7 
为学 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

8 
期中考试 

3  Zhang  Jingbao 

9 董永 

（占课取消） 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

10 爱莲说 

（放假取消） 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

11 
黔之驴 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

12 
周亚夫军细柳（一） 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

13 周亚夫军细柳（二） 

 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

14 
论语（一） 

3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา
ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

15 论语（二） 

复习 
3 -ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนศึกษา

ท่ีมาของเร่ือง  
-ท าแบบฝึกหัดและสอบยอ่ย 

Zhang  Jingbao 

16 สอบปลายภาค 
 

3   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กจิกรรมที ่1 วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของการประเมนิผล 

 

1 สอบกลางภาค (ขอ้เขียน 30% ) 期中  8 20% 
2 สอบปลายภาค (ขอ้เขียน 40%)  期末 16 40% 
3 ท าแบบฝึกหัด ทดสอบยอ่ย ท ากิจรรม 小考 ทุกสัปดาห์ 15% 
4 การบา้น   作业 ทุกสัปดาห์ 25% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั(选用教材) 
古代汉语 第一册 徐宗才编    北京语言大学出版社 2007 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   บทเรียน e-learning  วิชาคติชนวิทยาจีน    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า (主要参考资料) 

文言虚字     吕叔湘著 

今用古代汉语 上册 北京语言大学出版社 2007 年版 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน 
   2)  การปรับปรุงบทเรียน itune U  แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     การประชุมผูส้อนเพือ่พจิารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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   การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทกุภาคการศึกษา  
 

 


