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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์ และประยกุตศ์ิลป์สาขาวชิาภาษาจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
        HD332-1 ภาษาจีนส าหรับเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

          Chinese for Information and Technology 

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (1-4-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยว์รพล โสภณวฒิุกุล      
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 
      1 สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
1. เพ่ือฝึกฝนและเสริมทกัษะการใชชุ้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านกังาน (Microsoft Office) 

2. เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชภ้าษาจีนและโปรแกรมภาษาจีนในระบบปฏิบติัการภาษาไทย 

3. เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้และทกัษะการท าส่ือน าเสนอในรูปแบบท่ีสวยงาม 

4. เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้และทกัษะในการหาขอ้มูลท่ีตอ้งการในจาก Internet ได ้

5. เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้และทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการใชภ้าษาจีนในระบบปฏิบติัการไทย 

6. เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้ในเร่ืองของค าศพัทด์า้นคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นส านกังาน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
    

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
    โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูปภาษาจีน การสืบคน้ขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูล และฝึกใชโ้ปรแกรมต่างๆใน
หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
42 ชัว่โมง       6 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 
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 1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
            2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก  าหนด การ

แต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3)ปลูกฝังให้นกัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนให้เหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผ่านการเรียน

การสอนและงานที่ไดรั้บมอบหมาย   

        
1.3 วิธีการประเมินผล 

           ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษา  จากการให้คะแนนการเขา้ห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอยา่งสุจริต 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
             1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
             4) มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
             5) มีความรู้ทางภาษาจีนเพือ่ใชใ้นการท างานในระดบัที่เหมาะสม 
 

2.2 วิธีการสอน 
            1) จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
2)   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ /หรือภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

         4)   สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน 
 

3.2 วิธีการสอน 
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ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ที่ไดรั้บเพือ่แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3.3 วิธีการประเมินผล    
1)   ประเมินผลจากการทดสอบ 

         2)   ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่ไดรั้บมอบหมาย  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1) มีมนุษยสมัพนัธ ์และบุคลิกภาพดี 

2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 

3) มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2 วิธีการสอน 
2)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองในการ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

3)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย

ทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 
          สงัเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
           สามารถใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพือ่ใหผ้ลที่ตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2 วิธีการสอน 

           จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การฝึกทกัษะการใชง้านเคร่ืองมืออีเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เช่น คอนพวิเตอร์ แทบ

เล็ต หรือมือถือในการหาขอ้มูล การใชง้านโปรแกรมประยกุตต่์างๆ   

5.3 วิธีการประเมินผล 
           ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือและโปรแกรมในการสอบวดัผล   
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

 

 

1 

- แนะน ำวิธีกำรเรียนกำรสอนและ
รำยละเอียดวิชำ 
- กำรประเมินผลในรำยวิชำน้ี  
 

 

 

3 

- อธิบำยวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำร
ประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

  
 

 

 

 

2 

-  แนะน ำเบือ้งต้นเก่ียวกับ
คอมพวิเตอร์ภำษำจีน, พมิพ์
อักษรจีนในคอมพวิเตอร์ 
-  แนะน ำกำรใช้ Windows ที่มี 
Interface เป็นภำษำจีนและกำร
ใช้โปรแกรม Word โดยใช้ 
Interface เป็นภำษำจีน 

 

 

3 

ฝึกพมิพ์โดยโปรแกรมในเวบ็
ไซด์ 
 

  
  

 

3 
การจดัหนา้เอกสารต่างๆ โดยใช้
โปรแกรม word 

 

3 

ฝึกจัดหน้ำโดยใช้เอกสำรที่
เตรียมไว้ให้ 

  
  
   

 

4 

การใชโ้ปรแกรมประยุกตภ์าษาจีนอื่นๆ 

เช่น Njstar, OCR 
 

 

3 

น าความรู้ท่ีเรียนจาก word มาประยกุต์
จดัการจากไฟลธ์รรมดาเป็นบทเรียนท่ี
สามารถใชส้อนได ้

  
 

 

 

5 

การใชง้าน Excel ท่ีมี 

Interface เป็นภาษาจีน รวม
ไปถึงการก าหนดสูตรในการสร้าง
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีสามารถประยกุตใ์น
การท างานได ้

 

 

3 

ฝึกท าสูตรรูปแบบต่างๆ  
 

     
 

 

6 
การใช ้Excel ในการท า Chart 

ตาราง และสูตรขั้นสูงต่างๆ 
 

3 

ฝึกท ำกรำฟจำกโจทย์ที่ให้   
  

 

 

7 

การประยุกตใ์ช ้Excel ในการท างาน
และทบทวนเน้ือหาก่อนสอบกลางภาค 

 

3 

ฝึกท ำโจทย์รวมทกุอย่ำงที่สอน
มำก่อนกลำงภำค  

  
  

 

8 期中考试 
    

  

 

 

9 

ศพัทค์อมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นส านกังาน  

 

3 

ฝึกแปลค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
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10 

การแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์  

3 

สร้างสถานการณ์ปัญหาข้ึนมา จากนั้นให้ 
นศ. ฝึกแกปั้ญหาตามท่ีไดเ้รียนมา 
 

  
 

 

11 

การใช ้Internet สืบคน้ขอ้มูล
ภาษาจีน 

 

3 

ยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเราตอ้งการทราบ และให้ฝึก
การหาค าตอบโดยใช ้internet 
 

  
 

 

 

12 

 

 

 

การสร้าง E-BOOK ดว้ย 

โปรแกรม Flip-Album 

 

 

3 

ท าอลับั้ม E-book โดยใชโ้ปรแกรมท่ีสอน
ไป 
 

  
 
 
 
 

 

13 
การใชง้าน MS Power 

Point ท่ีมี Interface เป็น
ภาษาจีน การใส่ลูกเล่นและท า 

Presentation ต่างๆ 

 

3 

ท ำ Power point และขึน้ present 

หน้ำห้อง 
  
 

 

14 

การน าเสนองานโดยการใช้
โปรแกรมการน าเสนอท่ีไดส้อนมา / 
ส่งหัวเร่ืองท าโครงงาน 

 

3 

จัดท ำโครงงำนเพื่อออกมำ
น ำเสนอโดยใช้โปรแกรมที่สอน
ไป 

  
 

 

15 

 

จดัท าโครงงาน  

3 

จัดท ำโครงงำนเพื่อออกมำ
น ำเสนอโดยใช้โปรแกรมที่สอน
ไป 

  
 

16 น าเสนอโครงงาน 3 ทกุกลุ่มน ำเสนอโครงงำนตำมที่
ได้จัดท ำมำตลอดสองอำทติย์ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่1 ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 1.5,2.1 

 
สอบ 
- สอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 
- ปลายภาค  

 
 

6 ,14 
8 
16 

 
 

10 % 
35 % 
35 % 

 
2 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ท าแบบฝึกหัด   10% 
3 1.1,2.1,3.2,4.4,5.1 ท ากิจกรรม  10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 - คอมพจี์นง่ายจงั  /วรพล  โสภณวุฒิกุล /ฟรีแมนมลัติมีเดีย 
 - Search อยา่งเซียน  /ฉทัทวุฒิ พีชผล, ปิยพงศ ์เผา่วณิช /โปรวิชัน่ 

 - E-Book ดว้ย Flip Album /บุญเลิศ  อรุณพิบลูย ์ /NECTEC’s Webbase Learning 
 - 大学计算机基础实验教程 /王莲芝 /清华大学出版社 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   บทเรียน e-learning  วชิาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภาษาจีน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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 
   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning  แบบฝึกหัด และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพือ่พจิารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
 

 


