
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 

 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  Chinese for Communication 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เปิดสอนให้กับหลักสูตร สาขาวิชา. 
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน            บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
     ชีพ   บังคับ    เลือก 
     เอก   บังคับ    เลือก 
     โท    บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเสรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1. อ. วรทา รุ่งบานจิต 
     2. อ. วราลี รุ่งบานจิต 
     3.  
 อาจารย์ผู้สอน   1. อ. วรทา รุ่งบานจิต 

2. อ. วราลี รุ่งบานจิต      
3.  

 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ ....... 2./..2557.......   ชั้นปีที่ .............. 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
     ห้อง 20-802 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ..... 28 ...... เดือน มันวาคม พ.ศ ....... 2558   ........  
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ ....เดือน  พ.ศ. 7552 
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน และให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานในการ
ทักทาย การแนะน า และถามตอบแบบง่ายๆได้ นอกจากนี้เพ่ือเป็นการฝึกความมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
(ภาษาไทย) 
การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม

ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได้
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... ................................................... 
 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

15ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 30ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 45ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ……ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ……1……… ชั่วโมง/สัปดาห์  (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอน   และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 
     ของการสอน) 
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หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.1 ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
1.2. การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยัน อดทน และสู้งาน 
1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
1.4 การแสดงอกกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสามารณะ 
1.5 ภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนมรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมปัญญาท้องถิ่น 

1.1 ก าหนดให้วัฒนมรรมองค์กร 
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และ
สังคม เคารพสิทมิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์
สุจริต 
1.2 การใช้กรณีศึกษา 

1.1 วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
1.2 วัดและประเมินผลจากผลงาน
กรณีศึกษา 
1.3 วัดและประเมินผลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมคุณมรรม 
จริยมรรมและการมีจิตอาสา 

 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
2.3 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ และการ
ประยุกต์ความรู้ 
 

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ
ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิมีการสอน
ที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับ
การอภิปราย การค้นคว้ากรณีศึกษา 
ตลอดจนน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียน

7.1 ทดสอบย่อย 
2.2 ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย
ภาคเรียน 
2.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
2.4 ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
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สนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของ
กลุ่ม 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.1 สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิง
เหตุผลและคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างมีประสิทมิภาพ 
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได ้    
 

3.1 เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิมีการสอน
ที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย
กลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที 
การจัดท าโครงการและการใช้เกมส์ 
เป็นต้น 
 

3.1 การสอบวัดความสามารถในการ
คิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 
 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้ง
ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
และต่อสังคม 
4.3 แสดงออกถึงการปฏิสัมพันม์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนมรรม 
 
 

4.1 กลยุทม์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันม์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 
4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีการท างานเป็นทีม เพ่ือ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

4.1 การประเมินความสามารถใน
การท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และ
ทีมงานอย่างมีประสิทมิภาพและ
สร้างสรรค์ 
4.2 การประเมินผู้เรียนในการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
ในสถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 การแสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การ

5.1 การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะ
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5.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
5.3 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและ
การน าเสนอข้อมูล ได้อย่าง
เหมาะสม และใช้พื้นฐานการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 
5.4 แสดงออกถึงการมีทักษะ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือแสวงหาความรู้ 

ฟัง และการเขียนในกลลุ่มผู้เรียน 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การพูด การเขียน 

หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

    พบปะนักศึกษาเพ่ือท าการวาง
แผนการเรียนการสอน วรรณคดี
จีน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก 
คุณมรรมและจริยมรรม ของ 
สกอ. และ สมศ. 

 
3 

1.เข้าชั้นเรียน 
2.สนทนาปรึกษาหารือ 
 
 

  

1 ฝึกทักษะการอกเสียงภาษาจีน 
pinyin 

3 1. ฝึกการอ่านออกเสียง 1.แผนภูมิ
สัทศาสตร์ระบบ
เสียง 

 

2 
การทักทายและการแนะน าตัว 
-你好 
-你叫什么名字 

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
2.บรรยาย                  
3.ตอบค าถาม 

1.แบบฝึกหัด 
 

3 

บ้านของคุณอยู่ที่ไหน 
你家在哪儿 

3 1.หาค าศัพท์ อมิบาย
ค าศัพท์ 
2.บรรยาย  
3.สนทนาซักถาม  

1.แผนที่ประเทศ 
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4.ตอบค าถาม 

4 
 

ครอบครัว  
家庭 

3 1.หาค าศัพท ์อมิบาย
ค าศัพท์ 
7.บรรยาย  
3.สนทนาซักถาม  
4.ตอบค าถาม 

1.บัตรค า 
2.รูปถ่าย 
  

5 ฉันมีแมวหนึ่งตัว 
我有一只小猫 

3 1.หาค าศัพท ์อมิบาย
ค าศัพท์ 
7.บรรยาย  
3.สนทนาซักถาม  
4.ตอบค าถาม 

1.บัตรค า  
 

6 
 

บ้านของฉันไม่ใหญ่ 
我家不大 

3 1.หาค าศัพท ์อมิบาย
ค าศัพท์ 

1.ใบงาน 
2.ภาพบ้าน  

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

  
 7.บรรยาย  

3.สนทนาซักถาม 

 
 

7 
 

เครื่องดื่ม 
-喝牛奶，不喝咖啡 

3  
1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

 
1.เครื่องดื่ม  
2.บัตรค า 

 

8 
 
 

สอบกลางภาค 2 แบบทดสอบ   

9 

 

ผลไม้ 

我要苹果，你呢? 

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
2.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

1.ผลไม้ปลอม 
2.บัตรค า  

10 อาหาร 
我喜欢海鲜 

 
3 

1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

1.บัตรค า  
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11 วิชาภาษาจีน 
-中文课 
-日期 

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

1.ปฏิทิน  

12 
ห้องเรียนของฉัน 
-我们班 
-数字 

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

1.ตัวเลข 
 

13 
ห้องสมุด 
-我去图书馆 
-地点 

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

1.ภาพสถานที่ 
 

14 
 

เวลา 
时间 
 

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

1. นาฬิกา 
 

15 วันเกิด 
我的生日 

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

1.เพลงจีน  
 

16 
 

อากาศ 
今天不冷  

3 1.อมิบายค าศัพท์ 
7.บรรยาย                  
3.ฝึกสนทนา 

 
 

17- 18 
 
 

สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.ด้านคุณมรรมจริยมรรม 
 

 

 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจผลงานการรายงาน
ตนเอง 
3. ตรวจผลงานการเขียน
อนุทิน 

สัปดาห์ที่ 1-16 70 

2.ด้านความรู้ 1. ทดสอบ 
7. ตรวจผลงาน    

สัปดาห์ที่ 1  
สัปดาห์ที่ 8 
สัปดาห์ที่ 16 

40 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจผลงาน 
  

สัปดาห์ที่ 1-16 70 

4.ด้านทักษะความสัมพันม์
ระหว่างบุคคล 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจผลงาน 
3. สอบถามเพ่ือนร่วมชั้น 

สัปดาห์ที่ 1-16 10 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจผลงาน 
  

สัปดาห์ที่ 1-16 10 

 
 

หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 - คณะอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน.ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร --มหาวิทยาลัยราชภฎัยะลา: 2555 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

《快乐汉语》เฮฮาภาษาจีน 人民教育出版社.2009 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

《跟我学汉语》(เรียนภาษาจีนกันเถอะ).人民教育出版社.2009 

《体验汉语》 สัมผัสภาษาจีน เล่ม 1,2 高等教育出版社. 2544. 
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หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ให้นักเรียนทุกคนท าแบบประเมินเพ่ือประเมินประสิทมิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิมีการสอน การจัด
กิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ฝ่ายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ท าการก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย และจากการสังเกตการณ์สอน การสัมภาษณ์
นักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
      ฝ่ายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทม์และวิมีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทมิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ให้ผู้สอนเข้ารับการ
อบรมกลยุทม์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียน มีการประผู้สอนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและแนวทางแก้ไขต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
       ฝ่ายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้
คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของแต่ละรายวิชาเพ่ือดูความเหมาะสมในผลสัมฤทมิ์รายวิชาของนักศึกษา 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ฝ่ายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะจัดให้มีระบบการทบทวนประสิทมิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการประเมินของหลักสูตร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวน
ประสิทมิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทม์การสอน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาเสนอต่อประมานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความคิดเห็นและ
สรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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หมวดอื่นๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


