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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

1.

2.

3.

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: ศิ ล ปศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจี น ศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Arts Program in Chinese Studies

(International

Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย):
ศศ.บ. (จีนศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):

Bachelor of Arts (Chinese Studies)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):

B.A. (Chinese Studies)

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลั กสู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี
ทวิภาคและภาคการศึกษาฤดูร้อน

หลั ก สูตร 4 ปี โดยจัด การศึ กษาระบบ
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ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
5. หลักสูตร
1.1

หลักสูตร

1.1.1จานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต

32

1) กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่ ว ย

กิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต

11

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ
หน่วยกิต

9

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

87

หน่ว ย

1) กลุ่มวิชาบังคับ

72

หน่ ว ย

2) กลุ่มวิชาเลือก

15

หน่ ว ย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่ว ย

กิต
กิต
กิต
กิต
ง. ฝึกงาน

3

หน่วยกิต
(300 ชั่วโมง)

1.1.3รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต

32
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1) กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต
805-171

12

ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตรนานาชาติ 1

3(3-0-6)

English

for

International

Program I
805-172

ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตรนานาชาติ 2

3(3-0-6)
English for International Program II
805-271

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

3(3-0-6)
English for Academic Purposes
805-272
ประสิทธิภาพ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี

3(3-0-6)
English for Effective Communication

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11

หน่วยกิต
805-13x

พลศึกษา

2-1)
Physical Education
805-141
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities
805-161
อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Southeast Asian Civilization

1(0-
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805-162
3(3-0-6)

จิตวิทยาสังคม

Social Psychology
805-263
3(3-0-6)

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Intercultural Communication
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ
9

หน่วยกิต
805-181

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
805-182

คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม

3(3-0-6)
Computer: The Internet and Society
805-183

สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น

3(3-0-6)
Statistics and Optimization, Introduction to

กิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

87

หน่ ว ย

1) กลุ่มวิชาบังคับ

72

หน่ ว ย

กิต
809-111
3(2-2-5)

ภาษาจีน 1
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Chinese I
809-112

ภาษาจีน 2

3(2-

2-5)
Chinese II
809-113

การอ่านภาษาจีน

3(2-2-5)
Chinese Reading
809-121

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

3(3-0-6)
P. R. China, Introduction to
809-122

อารยธรรมตะวันออก

3(3-0-6)
Eastern Civilization
809-211

ภาษาจีน 3

3(2-

2-5)
Chinese III
809-212

ภาษาจีน 4

3(2-

2-5)
Chinese IV
809-221

วัฒนธรรมจีน

3(3-0-6)
Chinese Culture
809-222

พัฒนาการทางสังคมและชีวิตของจีน

3(3-0-6)
Development of Chinese Society and Life
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809-223

ประวัติศาสตร์จีน 1

3(3-0-6)
Chinese History I
809-224

ประวัติศาสตร์จีน 2

3(3-0-6)
Chinese History II
809-225

ความสัมพันธ์ไทยกับจีน

3(3-0-6)
Thai-Chinese Relations
809-226

บทบาทของจีนในระดับนานาชาติ

3(3-0-6)
China and Her Roles in the International
Affairs
809-311

ภาษาจีน 5

3(2-

2-5)
Chinese V
809-312

ภาษาจีน 6

2-5)
Chinese VI
809-313

การแปลภาษาจีน 1

3(2-2-5)
Chinese Translation I
809-314

การแปลภาษาจีน 2

3(2-2-5)
Chinese Translation II

3(2-
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809-315

การเขียนภาษาจีน 1

3(2-2-5)
Chinese Writing I
809-316

การเขียนภาษาจีน 2

3(2-2-5)
Chinese Writing II
809-321

ศาสนาและลัทธิของจีน

3(3-0-6)
Chinese Faith and Religions
809-322

วรรณกรรมจีนและงานเขียนร่วมสมัย

3(3-0-6)
Chinese Literature and Contemporary
Writings
809-323

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนร่วมสมัย

3(3-0-6)
Development

of

Contemporary

Chinese’s

Economy and Politics
809-324

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

3(3-0-6)
Research Methodology, Introduction to
809-421

สัมมนาจีนศึกษา

3(2-2-5)
Seminar in Chinese Studies
หมายเหตุ
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1. นักศึกษาที่สอบผ่าน HSK (Chinese Proficiency Test) ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียน 809-111 ภาษาจีน 1
พร้อมกับได้รับผลการศึกษาระดับคะแนน A ในวิชา 809-111 ภาษาจีน 1
2. นักศึกษาที่สอบผ่าน HSK (Chinese Proficiency Test) ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียน 809-111 ภาษาจีน 1
และ 809-112 ภาษาจีน 2 พร้อมกับได้รับผลการศึกษาระดับคะแนน A ใน
วิชา 809-111 ภาษาจีน 1 และ 809-112 ภาษาจีน 2
2) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
15 หน่วยกิต
809-131

การสนทนาภาษาจีน

3(2-2-5)
Chinese Conversation
809-132

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)
Chinese for Tourism
809-133

ภาษาจีนเพื่อการบริการ

3(2-2-5)
Chinese for Hospitality
809-231

การศึกษาภาษาจีนจากภาพยนตร์

3(2-2-5)
Learning Chinese through Films
809-232

ภาษาจีนเพื่อวิชาการ

3(2-2-5)
Chinese for Academic Purposes
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809-233

วัฒนธรรมการทาธุรกิจแบบจีน

3(3-0-6)
Chinese Business Culture
809-331

ภาษาจีนเพื่อการนาเสนอและการอภิปราย

3(2-2-5)
Chinese for Presentation and Discussion
809-332

การอ่านสิ่งพิมพ์จีน

3(2-2-5)
Reading Chinese Publications

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses)

6

หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเปิดสอน หรือเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
809-141

ดนตรีจีน

4-4)
Chinese Music
809-142

ศิลปะการเขียนพู่กันจีน

3(1-4-4)
Chinese Calligraphy
809-241

สานวนและสุภาษิตจีน

3(3-0-6)
Chinese Idioms and Proverb

3(1-
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ง. ฝึกงาน

3

809-451

หน่วยกิต

ฝึกงาน

300 ชั่วโมง
Internship
ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาทีใ
่ ช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก
เช่น 809-111

มีความหมายดังนี้

เลขรหัส 3 ตัวแรก

หมายถึง

เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง

ชั้นปี

เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง

กลุ่มวิชา

รหัสภาควิชา /สาขาวิชา

หมายเลข 1-2

หมายถึง

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ

หมายเลข 3

หมายถึง

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก

หมายเลข 4

หมายถึง

หมวดวิชาเลือกเสรี

หมายเลข 5

หมายถึง

ฝึกงาน

เลขรหัส ตัวที่ 6

หมายถึง

ความหมายของจานวนหน่วยกิต

ลาดับวิชา
เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้

เลขตัวที่ 1

หมายถึง

จานวนหน่วยกิตรวม

เลขตัวที่ 2

หมายถึง

จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์

เลขตัวที่ 3

หมายถึง

จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์

เลขตัวที่ 4
สัปดาห์

หมายถึง

จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อ
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ในคาอธิบายรายวิชาอาจมีคาต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมี
ความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
1.1
รายวิช าบัง คับ เรีย นก่ อ น
หมายถึง รายวิ ชาซึ่ง ผู้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่าน
การประเมิ น ผลการเรี ย นมาแล้ ว ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมาลงทะเบี ย น
เรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ
ก็ได้
1.2
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อ น หมายถึง รายวิชาซึ่ง
ผู้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าหนึ่ ง ๆ จะต้ อ ง เคยลงทะเบี ย นและ
ผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียน
เรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่
ต่ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S
2. รายวิช าบัง คั บ เรีย นร่ว ม (Co-requisite) หมายถึง รายวิชาที่ ผู้
ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือ
เคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และ
ในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา
B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่า
รายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปใน
การลงทะเบี ย นรายวิ ช า นั้ น เป็ น ครั้ ง แรก โดยต้ อ งได้ รั บ การ
ประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกัน
ของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคาอธิบายรายวิชาปรากฏ
ชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน
อนึง่ ความหมายของคาต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกาหนด
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)
805-13x พลศึกษา

1(0-2-1)

Physical Education
805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1(0-

0-3)
Co-Curricular Activities
805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Southeast Asian Civilization
805-171 ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตรนานาชาติ1
3(3-0-6)
English for International Program I
805-181 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
805-182 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม
3(3-0-6)
Computer: The Internet and Society
809-111 ภาษาจีน 1
2-5)
Chinese I

3(2-
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รวม

17(14-4-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)
805-162 จิตวิทยาในสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
805-172 ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตรนานาชาติ 2
3(3-0-6)
English for International Program II
805-183 สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น
3(3-0-6)
Statistics and Optimization, Introduction to
809-112 ภาษาจีน 2

3(2-

2-5)
Chinese II
809-121 ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

3(3-

0-6)
P. R. China, Introduction to
809-122 อารยธรรมตะวันออก

3(3-

0-6)
Eastern Civilization
809-xxx
y-z)

วิชาเลือกเสรี 1

3(x-
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Free Elective 1
รวม

21(x-y-z)

ภาคการศึกษาฤดูรอ
้ น
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)
809-113 การอ่านภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Reading
809-x3x วิชาเลือก

3(x-y-z)

Elective
รวม

6(x-

y-z)

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)
805-263 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
805-271 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(3-0-6)
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English for Academic Purposes
809-211 ภาษาจีน 3

3(2-2-5)

Chinese III
809-221 วัฒนธรรมจีน

3(3-

0-6)
Chinese Culture
809-222 พัฒนาการทางสังคมและชีวิตของจีน
3(3-0-6)
Development of Chinese Society and Life
809-223 ประวัติศาสตร์จีน 1

3(3-

0-6)
Chinese History I
รวม

18(17-2-

35)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ
–ศึกษาด้วยตนเอง)
805-272 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
English for Effective Communication
809-212 ภาษาจีน 4

3(2-2-5)

Chinese IV
809-224 ประวัติศาสตร์จีน 2
0-6)

3(3-
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Chinese History II
809-225 ความสัมพันธ์ไทยกับจีน
3(3-0-6)
Thai-Chinese Relations
809-231 การศึกษาภาษาจีนจากภาพยนตร์
3(2-2-5)
Learning Chinese through Films
รวม

15(13-4-28)

ภาคการศึกษาฤดูรอ
้ น
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)
809-226 บทบาทของจีนในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
China and Her Roles in the International
Affairs
809-233 วัฒนธรรมการทาธุรกิจแบบจีน
3(3-0-6)
Chinese Business Culture
รวม

6(6-0-12)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ
–ศึกษาด้วยตนเอง)
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809-311 ภาษาจีน5

3(2-2-5)

Chinese V
809-313 การแปลภาษาจีน 1

3(2-

2-5)
Chinese Translation I
809-315 การเขียนภาษาจีน 1

3(2-

2-5)
Chinese Writing I
809-321 ศาสนาและลัทธิของจีน
3(3-0-6)
Chinese Faith and Religions
809-xxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(x-

y-z)
Free Elective 2
รวม

15(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ
–ศึกษาด้วยตนเอง)
809-312 ภาษาจีน 6

3(2-2-5)

Chinese VI
809-314 การแปลภาษาจีน 2
2-5)
Chinese Translation II

3(2-
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809-316 การเขียนภาษาจีน 2

3(2-

2-5)
Chinese Writing II
809-322 วรรณกรรมจีนและงานเขียนร่วมสมัย
3(3-0-6)
Chinese Literature and Contemporary
Writings
809-324 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

3(3-

0-6)
Research Methodology, Introduction to
809-x3x วิชาเลือก

3(x-y-z)

Elective
รวม

18(x-y-z)

ภาคการศึกษาฤดูรอ
้ น
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)
809-323 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนร่วมสมัย
3(3-0-6)
Development of Contemporary Chinese’s
Economy and Politics
809-331 ภาษาจีนเพื่อการนาเสนอและการอภิปราย
3(2-2-5)
Chinese for Presentation and Discussion
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รวม

6(5-2-11)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ
–ศึกษาด้วยตนเอง)
809-421 สัมมนาจีนศึกษา

3(2-

2-5)
Seminar in Chinese Studies
809-451 ฝึกงาน
3(300 ชั่วโมง)
Internship
รวม

6(2-2-5)

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร

คาอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป (General Education Courses)

กลุ่มวิชาภาษา
Language Courses
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805-171
ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตรนานาชาติ 1

3(3-0-

6)
English for International Program I
เงื่อนไขบังคับก่อนลงทะเบียน ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
Prerequisite: Intensive English
การบู ร ณาการทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ด้ ว ยทั ก ษะการฟั ง -พู ด -อ่ า น-เขี ย น ที่ สู ง กว่ า
ระดับพื้นฐาน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสร้างการเขียน
ประโยคที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ไวยากรณ์ ย่ อ หน้ า แบบต่ า งๆ การ
เขียนเรียงความเบื้องต้นและการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
Integration of thinking skills with listening, speaking,
reading, and writing skills to communicate in everyday
English at a pre-intermediate level; pronunciation;
review and consolidation of grammatically correct
sentences, a variety of paragraphs, simple essays, and
functional writing consolidation of grammatically correct
sentences, a variety of paragraphs, simple essays, and
functional writing
805-172 ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตรนานาชาติ 2

3(3-0-

6)
English for International Program II
รายวิชาบังคับก่อน:
นานาชาติ 1

805-171 ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตร

Prerequisite:

805-171 English for International

Program I
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การบู ร ณาการทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ระดับกลาง ด้วยทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน การออกเสียง การ
ทบทวนและเสริมสร้างหลักไวยากรณ์ การเขียนเรียงความและ
การเขียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
Integration of thinking skills with listening, speaking,
reading, and writing skills to communicate in English at
an

intermediate

level;

pronunciation;

review

and

consolidation of grammatically correct sentences; essay
writing and functional writing
805-271
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

3(3-0-

6)
English for Academic Purposes
ทบทวนและสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดงความ
คิ ด เห็ น เชิ ง วิ ช ากากระบวนการเขี ย นในรู ป แบบของการตอบ
คาถามอัตนัยด้วยการเขียนบรรยายการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
วิ ช าการวิ ธี ก ารอ้ า งอิ ง และการเขี ย นบรรณานุ ก รม พั ฒ นา
กระบวนการเข้ า ถึ ง วิ ธี ก ารเขี ย นอย่ า งมี ร ะบบและมี อิ ส ระทาง
ความคิด
Review and consolidation on exchanging ideas and
expressing oneself related to academic issues; writing
process

with

an

emphasis

on

answering

essay

questions; academic writing; citation and reference;
developing an autonomous process approach to writing
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805-272
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ

3(3-0-

6)
English for Effective Communication
การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระหว่างบุคคลและใน
อาชี พ การสื่ อ สารในระดั บ สากล การโต้ต อบอย่ า งฉั บ ไว และ
ทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชน
Effective communication in both interpersonal and
professional
communications
impromptu

situations,
in

international
responses;

settings,

giving
public

speaking

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Sciences Courses)
805-131
เทนนิส

1(0-2-

1)
Tennis
ประวั ติ ค วามเป็ น มา พั ฒ นาการของกฎ กติ ก า และความ
ปลอดภั ย ในการเล่ น เทนนิ ส การฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น เทนนิ ส เพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background; evolution of rules, regulations
and safety; practicing tennis to develop personal health
805-132
1(0-2-1)

ลีลาศ
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Ballroom Dance
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัย
ในการเต้นลีลาศ การฝึกทักษะลีลาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing
ballroom dance to develop personal health
805-133

กอล์ฟ

1(0-2-1)
Golf
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ การฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing

golf to

develop personal health
805-134
โยคะ 1(0-2-1)
Yoga
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing
to develop personal health

Yoga
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805-135
เก็ก

ไท

1(0-2-1)
Tai Chi
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการราไทเก็ก การฝึกทักษะ การราไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing

Tai Chi

to develop personal health
805-136
แบดมินตัน

1(0-2-

1)
Badminton
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัย
ในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่นแบดมินตันเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing
badminton to develop personal health
805-137
ควันโด 1(0-2-1)
Taekwondo

เท
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ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทควันโด การฝึกทักษะการเล่นเทควันโด
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing
Taekwondo to develop personal health
805-141
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1(0-0-

3)
Co-Curricular Activities
การทากิจกรรมที่เน้นการบาเพ็ญประโยชน์ เช่น การบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing
those activities for the benefits of society and mankind
as first priority; cultivating morals,

ethics

and public mind; team working within and/or across
disciplines under the supervision of advisors

805-161
ธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6)

Southeast Asian Civilization

อารย
3(3-0-
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ความเป็ น มาและพัฒนาการของสัง คมและวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ โดยเน้ น ศึ ก ษาแหล่ ง อารยธรรมใหญ่ ๆ ใน
บริเวณคาบสมุทรและแผ่น ดินใหญ่ อิทธิพลและผลกระทบของ
ชาติตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ใ นด้ า นลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ศาสนา ประเพณี การศึ ก ษา สั ง คม
เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง
Background and development of society and culture in
Southeast

Asian

countries with an emphasis on major peninsular and
mainland civilizations,

the

influence and impact of Eastern and Western on
Southeast Asia in

terms

of cults, beliefs, religions, traditions, education, society,
economy, and governance
805-162
จิตวิทยาสังคม

3(3-0-

6)
Social Psychology
สั ง คมมนุ ษ ย์ แ ละพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ โดยพิ จ ารณาถึ ง วั ฒ นธรรม
สั ง คมและการจั ด ระเบี ย บสั ง คม วิ ธี ก าร ขบวนการต่ า งๆ ทาง
จิตวิทยา ความต้องการขั้ น พื้น ฐานของมนุ ษ ย์ พฤติกรรมของ
มนุ ษ ย์ เ กี่ ย วกั บ การกระตุ้ น การเรี ย นรู้ การรั บ รู้ แ รงจู ง ใจ
สติ ปั ญ ญาและความสามารถตลอดจนการปรั บ ตั ว ในการ
ดารงชีวิตประจาวัน
Examination of human social systems and behavior with
emphasis

on

cultures, societies, and social orders; psychological
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methods and procedures; basic human needs; human
behavior regarding reinforcement, learning, perception,
motivation, intelligence and ability
805-263

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)

Intercultural Communication
ความหมายและความเป็นมาของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านความรู้ความเข้าใจทาง
ภาษา จารี ต ประเพณี ชนชั้ น เพศ เชื้ อ ชาติ รู ป แบบของ
วั ฒ นธรรม และยุ ท ธวิ ธี ใ นการสื่ อ สาร
การจั ด โครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน
Definitions

and

backgrounds

communication;

of

principles

intercultural
of

intercultural communication by means of language,
custom,

social

class,

gender, race, cultural pattern, and communicative
strategy; structuring

social

relations of differing ethnic groups

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ (Science and Interdisciplinary
Courses)
805-181
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
6)
Mathematics in Daily Life

3(3-0-
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ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ ผ ล เซต ฟั ง ก์ ชั น กราฟ ระบบ
จ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น คณิ ต ศาสตร์
การเงิ น และการรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
สาหรับการตัดสินใจเบื้องต้น
Logic and reasoning, set, function, graph, real number
and its application

for

everyday life, financial mathematics, and data collection
and analysis

in

statistics for basic decision making
805-182
คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม

3(3-0-

6)
Computer: The Internet and Society
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น
ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตการประยุกต์และแนวโน้ม ; รายการ
ของปัญหาสังคมโลกาภิวัตน์ความเป็นส่วนตัวการเข้าถึงข้อมูล
ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์การเปลี่ยนแปลงหรือส่ง
ต่อข้อมูล ระหว่างการทางานสถานที่ทางานและการศึ กษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
Computer information, applications; operating systems
and applications;

the

Internet and its application, trends; list of social issues,
globalization, privacy, access to information, computer
security, the transformation of work and workplace,
electronic education
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805-183

ส ถิ ติ

และการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น

3(3-0-

6)
Statistics and Optimization, Introduction to
ความหมายและประโยชน์ของสถิติสถิติเชิงบรรยายสถิติอ้างอิง
ตั ว แปรสุ่ ม และการแจกแจงการประมาณและการทดสอบ
สมมติฐานของค่ าเฉลี่ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดีย ว
การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์การถอดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเดียวการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้นการหาค่าที่เหมาะสมของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวการหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัว
แปรที่ ไ ม่ มี เ งื่ อ นไขการหาค่ า ที่ เ หมาะสมของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว
แปรภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด การหาค่าที่เหมาะสมด้วยขั้นตอน
และวิธีการพิเศษกาหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น
Concept and useful of statistics, descriptive statistics,
inferential statistics, random variable and distribution,
estimation and hypothesis testing for means, one-way
analysis of variance, chi-squares test, simple linear
regression and correlation analysis, basic optimization,
single-variable optimization, multi-variable optimization
without constraints, multi-variable optimization with
constraints,

optimization

with

introduction to linear programming

หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Courses)
กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory)

special

algorithm,
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809-111
ภาษาจีน 1

3(2-2-

5)
Chinese I
ตัวอักษรจีน และระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์ และ
คาศั พท์ขั้น พื้น ฐาน โครงสร้ างประโยคพื้นฐาน จานวนนับและ
จานวนแสดงลาดับ การทักทาย การพูดคุยเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่ อ งราวง่ า ย ๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น การแนะน าตนเอง การซื้ อ ขายสินค้า เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 250 คา
Chinese alphabet characters and writing system;
pronunciation, grammar and fundamental vocabulary;
basic sentence structures; cardinal and ordinal numbers;
greetings; talking about oneself and daily life; selfintroduction; buying/selling things; mastery of at least
250 Chinese words
809-112
ภาษาจีน 2

3(2-2-

5)
Chinese II
รายวิชาบังคับก่อน:

809-111 ภาษาจีน 1

Prerequisite: 809-111 Chinese I
ตัวอั กษรจี น และระบบการเขีย น การออกเสี ยง ไวยากรณ์ และ
ค าศั พ ท์ ขั้ น พื้ น ฐาน โครงสร้ า งประโยคพื้ น ฐาน ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และการ เขียน เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 500
คา
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Chinese alphabet characters and writing systems;
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary;
basic sentence structures; practice of all skills: listening,
speaking, reading and writing; mastery of at least 500
Chinese words
809-113
อ่านภาษาจีน

การ
3(2-2-

5)
Chinese Reading
การสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะการอ่ า น การพั ฒ นาค าศั พ ท์ แ ละส านวน
เน้ น พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น ทั้ ง การอ่ า นข้ อ ความ ย่ อ หน้ า และ
บทความขนาดสั้น รวมถึงการอ่านจับประเด็นสาคัญ
Reinforcement of reading skills, expanding vocabulary
and idioms, reading skills focusing on developing of
reading texts, paragraphs and short articles; reading for
main ideas
809-121
ความรู้ทว
ั่ ไปเกีย
่ วกับประเทศจีน

3(3-0-

6)
P.R. China, Introduction to
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับจีน เน้ นองค์ประกอบต่าง ๆ ของจีน ยุค
ปั จ จุ บั น ไ ด้ แ ก่ สั ง คม เศรษฐกิ จ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระวั ติ ศ าสตร์
มนุษยศาสตร์ และ เชื้อชาติ
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A brief introduction of the P.R. of China focusing on
various

aspects

contemporary

P.R.

economy,

of

China,

of
including

geography,

society,
history,

humanities, and races
809-122

อารย

ธรรมตะวันออก

3(3-0-

6)
Eastern Civilization
อารยธรรมเปอร์เซีย อิสลาม อิน เดีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
พัฒนาการของปรัชญาแนวคิด
ท า ง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมตะวั น ออก ยุ ค แห่ ง
ค ว า ม รุ่ ง เ รื อ ง ข อ ง ป รั ช ญ า
ตะวั น ออก ยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงสื บ เนื่ อ งจากการเข้ า มามี
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อระบบสังคมและแนวคิดด้าน
ต่ า งๆ และการปรั บ เปลี่ ย นตนเองของภู มิ ภ าคเอเชี ย ต่ อ กระแส
โลกาภิวัตน์ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลาม อินเดีย และจีนที่มีต่อ
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกไกลอื่นๆ
Civilization of Persia, Islam, India, China, Japan and
Korea; development of political, economic, social, and
cultural thinking; the dawn of Eastern philosophy; epoch
of changes through western civilization and its influence
on social systems and philosophy of the East, and
Eastern civilization’s adaptation towards globalization;
the

Impact

of

Islamic,

Indian,

Chinese civilizations on other Far East countries

and
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809-211
ภาษาจีน 3

3(2-2-

5)
Chinese III
รายวิชาบังคับก่อน:

809-112 ภาษาจีน 2

Prerequisite: 809-112 Chinese II
ตัวอั กษรจี น และระบบการเขีย น การออกเสี ยง ไวยากรณ์ และ
ศั พ ท์ ขั้ น พื้ น ฐ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค
ระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้
คาศัพท์อย่างน้อย 750 คา
Chinese alphabet characters and writing systems;
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary;
intermediate-level sentence structures; practicing all
skills: listening, speaking, reading and writing, mastery
of at least 750 Chinese words
809-212
ภาษาจีน 4

3(2-2-

5)
Chinese IV
รายวิชาบังคับก่อน 802-211 ภาษาจีน 3
Prerequisite: 802-211 Chinese III
ตัวอั กษรจี น และระบบการเขีย น การออกเสี ยง ไวยากรณ์ และ
คาศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยคระดับกลาง ทักษะการฟัง
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การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 1000
คา
Chinese alphabet characters and writing systems;
pronunciation: grammar and fundamental vocabulary;
intermediate sentence structures; practicing all skills:
listening, speaking, reading and writing; mastery of at
least 1000 Chinese words
809-221
วัฒนธรรมจีน

3(3-0-

6)
Chinese Culture
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมจี น เน้ น วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม
วัฒนธรรมทางโภชนาการ มารยาท งานเทศกาล ศิลปะและบ่อ
เกิดทางประวัติศาสตร์
Basic concepts of Chinese culture focusing on the
traditional culture, dietary culture, manners, festivals,
arts, and historical origin
809-222
พัฒนาสังคมและวิถช
ี ีวิตจีน

การ
3(3-0-

6)
Development of Chinese Society and Life
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของสั ง คมและชี วิ ต ของจี น
ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น เน้ น การ ศึ ก ษาปร ะเภทต่ า ง ๆ ขอ ง
วั ฒ นธรรมจี น เช่ น แนวปฏิ บั ติ แ ละขนบธรรมเนี ย ม กิ จ กรรม
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นั น ทนาการ การคมนาคมและเงื่ อนไข ในการด ารงชี วิ ต การ
ปฏิรูปประเทศจีน และนโยบายต่างประเทศ
Basic knowledge about the development of Chinese
society and life from

the

past to the present focusing on studies about Chinese
culture,

i.e.,

etiquette

and

customs,

recreational

activities, transportation, and living conditions; China’s
reform and foreign policies
809-223
ประวัตศ
ิ าสตร์จน
ี 1

3(3-0-

6)
Chinese History I
รายวิชาบังคับก่อน:

809-112 ภาษาจีน 2 หรือมีคะแนน HSK

ระดับ 2
Prerequisite: 809-112 Chinese II or HSK Score Level 2
ประวัติศ าสตร์ จีน และการพัฒนาในแต่ล ะสมัยก่อนสงครามฝิ่ น
ในปี 1840
เริ่ ม ต้ น จากสมั ย ก่ อ นราชวงศ์ ฉิ น จนถึ ง สมั ย
ราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์ชิง เมื่อระบบศั กดิน าสิ้นสุด ลง ขึ้น อยู่
กับหลักฐาน เช่น เอกสารทางประวัติศาสตร์ ตานาน และ เรื่อง
เล่า
Chinese history and development in each period before
the Opium War of 1840; starting from the Pre-Qin Period
to the Ming and Qing Dynasties when the Feudal
Society declined based on evidence such as, historical
documents, legends, and narratives
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809-224
ประวัตศ
ิ าสตร์จน
ี 2

3(3-0-

6)
Chinese History II
รายวิชาบังคับก่อน: 809-223 ประวัติศาสตร์จีน 1
Prerequisite: 809-223 Chinese History I
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ตั้งแต่ปี 1840 รวมถึงสมัยราชวงศ์ชิง
ตอนปลาย สาธารณรัฐจีน และการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชน
จี น
กระบวนการปฏิ รู ป สั ง คมและสั ง คมทั น สมั ย การปฏิ รู ป
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 1978
History of Modern China since 1840 including the later
period

of

Qing

Dynasty, Republic of China, and the establishment of
the People’s Republic of China; China’s process of
socialism and modernization; economic reform since
1978
809-225
ความสัมพันธ์ไทยกับจีน

3(3-0-

6)
Thai-Chinese Relations
ประวั ติ ค วามเป็ น มา แนวคิ ด และเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์ บ ทบาททางเศรษฐกิ จ
การเมือง และวัฒนธรรมในปัจจุบันของทั้งสองประเทศในบริบท
ของความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
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Historical background, concepts and major events of the
relations between the P.R. of China and Thailand from
the past to the present; analysis of current roles of the
P.R. of China and Thailand in economic, political, and
soscial spheres focusing on ASEAN and international
contexts
809-226
บทบาทของจีนในระดับนานาชาติ

3(3-0-

6)
China and Her Roles in International Affairs
บทบาทของจี น ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ นานาชาติ เน้ น มิ ติ
ทางด้ า นการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ การค้ า การศึ ก ษา
นโยบายการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปฏิกิริยา
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคและนานาชาติที่มีต่ออิทธิพลของจีน
ในด้านต่าง ๆ
Roles of China, both at regional and international levels,
focusing

on

politics, governance, economics, trade, education,
diplomacy, international relations; reactions toward
China regionally and globally
809-311
ภาษาจีน 5
5)
Chinese V

3(2-2-
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รายวิชาบังคับก่อน: 809-212 ภาษาจีน 4
Prerequisite: 809-212 Chinese IV
ตัวอั กษรจี น และระบบการเขีย น การออกเสี ยง ไวยากรณ์ และ
คาศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยคระดับกลาง ทักษะการฟัง
กา ร พู ด ก า ร อ่ า น แ ล ะ กา ร เ ขี ยน ใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง ขึ้ นแ ล ะ ใ น
สถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 1500 คา
Chinese alphabet characters and writing systems;
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary;
upper-intermediate sentence structures; practicing all
skills: listening, speaking, reading and writing at a higher
level and in various situations, mastery of at least 1500
Chinese words
809-312
ภาษาจีน 6

3(2-2-

5)
Chinese VI
รายวิชาบังคับก่อน: 809-311 ภาษาจีน 5
Prerequisite: 809-311 Chinese V
ตั ว อั ก ษรและระบบการเขี ย น การออกเสี ย ง ไวยากรณ์ และ
ค าศั พ ท์ โครงสร้ า งประโยคที่ ซั บ ซ้ อ น ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่ า น การเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และในสถานการณ์ ที่
หลากหลาย เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 2000 คา
Chinese alphabet characters and writing systems,
pronunciation;

grammar and

vocabulary;

complex

sentence structures; practicing all skills: listening,
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speaking, reading and writing at a higher level and in
various situations; mastery of at least 2000 Chinese
words

809-313

การ

แปลภาษาจีน 1

3(2-2-

5)
Chinese Translation I
รายวิชาบังคับก่อน: 809-212 ภาษาจีน 4
Prerequisite: 809-212 Chinese IV
แนวคิ ด และหลั กการพื้ น ฐานของการแปล การวิ เ คราะห์ ค วาม
แตกต่ า งของภาษาอั ง กฤษและภาษาจี น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและ
กลวิธีการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน ฝึกทักษะการ
แปลที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรร มจี น ประวั ติ ศ าสตร์
การศึกษา ครอบครัวและสังคมจีน
Basic concepts and principles of translation; contrastive
analysis of Thai and Chinese language to develop skills
and

techniques

to

translate

Chinese

to

Thai;

practice of translating materials about Chinese culture,
history,
families and society

education,
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809-314

การ

แปลภาษาจีน 2

3(2-2-

5)
Chinese Translation II
รายวิชาบังคับก่อน: 809-313 การแปลภาษาจีน 1
Prerequisite: 809-313 Chinese Translation I
ฝึ ก ทั ก ษะการแปลในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น จากเอกสารหลากหลาย
ประเภท หลักการแปลที่มีจุด มุ่ง หมายแตกต่างกันเน้ น หลั กการ
แปลภาษาจีนและความตระหนักในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ความแตกต่ า งระหว่ า งกรอบแนวคิ ด ของสั ง คมนานาชาติ แ ละ
สังคมจีน
Practice of advanced translation skills through a variety
of

documents;

translation principles for different purposes focusing on
principles

of

Chinese

translation and awareness of issues related to the
difference

between

international and Chinese concepts
809-315

การ

เขียนภาษาจีน 1

3(2-2-

5)
Chinese Writing I
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการเขียนภาษาจีน การแนะนา
เบื้ องต้ น เกี่ยวกับ รู ป แบบการเขียนภาษาจีน ที่หลากหลาย อาทิ
ข้อความสั้นๆ ตัวอักษร การเรียงลาดับและการประกาศ
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Basic concepts and principles of Chinese writing;
introduction to various forms of Chinese writing, such as
short notes, letters, orders, and announcements
809-316

การ

เขียนภาษาจีน 2

3(2-2-

5)
Chinese Writing II
รายวิชาบังคับก่อน: 809-315 การเขียนภาษาจีน 1
Prerequisite: 809-315 Chinese Writing I
ฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาจี น ขั้ น สู ง การพั ฒ นาทั ก ษะและ
สมรรถนะในการใช้ รู ปแบบและลั กษณะการเขียนภาษาจีน ใน
การเขี ย นงานสั้ น ๆ อาทิ การเขี ย นกฏระเบี ย บ เอกสาร คู่ มื อ
และนวนิยายสั้นๆ
Practice

of

advanced

development

of

Chinese

writing

skills

skills;
and

competencies to use Chinese writing patterns and styles
to write short written works, e.g. regulations, documents,
instructions and short fiction
809-321
ศาสนาและลัทธิของจีน

3(3-0-

6)
Chinese Faith and Religion
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ศาสนาต่ า ง ๆ ในประเทศจี น ประวั ติ
ความเป็ น มาและพั ฒนาการ บทบาทและความส าคัญ ของลั ท ธิ
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และศาสนาในประเทศจีน นโยบายของรัฐบาลต่อความเชื่อใน
ศาสนาและลัทธิของชาวจีน
Basic knowledge about different religions in China; faith
and religion history and stages of development; its role
and importance in the country; China’s policy on
people’s faith and religion
809-322
วรรณกรรมจีนและงานเขียนร่วมสมัย

3(3-0-

6)
Chinese Literature and Contemporary Writings
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน ศึกษาวรรณกรรมที่คัดสรร
จากผลงานของนั ก เขี ย นที่ ส าคั ญ การวิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์
ผลกระทบจากวรรณกรรมต่อสังคมจีน
Introduction to Chinese literature; study of selected
literary works written by famous writers; analyzing and
criticizing the impact of the literary works on Chinese
society
809-323
พัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนร่วมสมัย

การ
3(3-0-

6)
Development of Contemporary Chinese Economy and
Politics
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องเศรษฐกิ จ และการเมื อ งของจี น ทฤษฏี ท าง
กฏหมายอัน หลากหลายที่เกี่ ยวข้อ งกับการปฎิรู ปและนโยบาย
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของจีน การพัฒนาการเมืองการ
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ปกครองหลั ก ๆ รวมถึ ง นโยบายตั้ ง แต่ ก ารก่ อ ตั้ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น จนถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ พรรค
การเมืองของจีน ระบบประชาธิปไตย
History of Chinese economy and politics; various legal
theories relating to Chinese politics and governance; key
political

and

governmental

development

including

policies since the establishment of the People’s
Republic to the present day; general knowledge about
Chinese political parties; democratic system
809-324
ระเบียบวิธว
ี จ
ิ ัยเบื้องต้น

3(3-0-

6)
Research Methodology, Introduction to
ความหมาย และประเภทของการวิจัย ความรู้ เบื้องต้นทางด้าน
ระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
Meaning and types of research, an introduction to
research

methodology:

quantitative and qualitative methods
809-421
สัมมนาจีนศึกษา

3(2-2-

5)
Seminar in Chinese Studies
การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการและ
รายละเอียดของการจัดสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีน วิธีการนาเสนอ การอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและการสรุปผลที่ได้จากการสัมมนา
Setting up goals, objectives, patterns, procedures,
methods

and

details

of

a

seminar on any issues relating to the economy, politics
and

society

of

China;

presentation techniques; discussion and conclusions of
seminars

กลุ่มวิชาเลือก (Elective Course)
809-131

การ

สนทนาภาษาจีน

3(2-2-

5)
Chinese Conversation
การศึ ก ษาศั พ ท์ วลี แ ละส านวนจี น ที่ ใ ช้ ใ นการโต้ ต อบและการ
สื่อสารด้วยวัตถุประสงค์แบบต่าง ๆ ฝึกพูดและฟังภาษาจีน
Studying vocabulary, phrases and Chinese idiomatic
expressions

used

in

interactions and communication for various purposes;
practice of listening and speaking
809-132
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
5)
Chinese for Tourism

3(2-2-

133
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆ ของภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
อธิบายและให้ข้อมู ลต่างๆ เกี่ยวกับรายการการเดินทางสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ตั้ ง ภู มิ ศ าสตร์ แ ละจุ ด สนใจ ทั้ ง ที่ เ ป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ของที่ร ะลึ กประจาภาค
ข้อควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติขณะเดินทางท่องเที่ยว
Particular characteristics and topics related to tourism;
explaining and giving information about itineraries,
tourist attractions, location, geography and places of
interest both of natural and cultural attractions; regional
souvenirs; travel etiquette
809-133
ภาษาจีนเพื่อการบริการ

3(2-2-

5)
Chinese for Hospitality
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ
การอธิบ ายและการให้บ้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร โรงแรม ร้ าน
ขายของที่ระลึก การท่องเที่ยว การเดินทาง
Particular characteristics and topics related to the
service industry; explaining

and

giving information about restaurants, hotels, souvenir
shops, travel and excursions
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809-231
การศึกษาภาษาจีนจากภาพยนตร์

3(2-2-

5)
Learning Chinese through Films
วัฒนธรรมจีน พัฒนาการทางสังคม และประวัติความเป็นมาของ
ภาพยนตร์จีน พัฒนาทักษะการฟัง ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์
ความสามารถในด้ า นการพู ด และการเขี ย นแสดงทั ศ นะและ
วิจารณ์ เชิงอภิปรายจากภาพยนตร์จีนคลาสสิคและภาพยนตร์
สมัยใหม่ โดยเน้นการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรม
Chinese culture, social development, and history of
Chinese

films;

developing listening skills; analytical thinking; speaking
and writing abilities to criticize and discuss classic and
modern Chinese films with a focus on cross-cultural
comparisons
809-232
ภาษาจีนเพื่อวิชาการ

3(2-2-

5)
Chinese for Academic Purposes
รายวิชาบังคับก่อน:

809-112 ภาษาจีน 2 หรือมีคะแนน HSK

ระดับ 2
Prerequisite: 809-112 Chinese II or HSK Score Level 2
ทักษะการฟัง -พูด -อ่าน-เขียน โดยเน้ น ศั พ ท์ที่เกี่ยวกั บวิชาการ
ด้ า น สั ง ค ม ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง
เศรษฐกิจ และการค้า ฝึกฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ฝึกการ
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บันทึกย่อจากสิ่ง ที่ได้ฟัง และได้อ่าน ฝึกการพูด แลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ฝึกเขียนรายงานโดยใช้รูปแบบ
คาศัพท์ และสานวนโวหารทางวิชาการ
Listening, speaking, reading and writing skills focusing
on technical terms from sociology, politics, governance,
economics, and trade; listening to and taking notes from
lectures and reading in these areas of study; exchanging
and expressing ideas on academic issues; writing
academic reports using structures, vocabulary and
idioms learned
809-233
วัฒนธรรมการทาธุรกิจแบบจีน

3(3-0-

6)
Chinese Business Culture
อิทธิพลในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อวิธีการดาเนินธุรกิจแบบจีน เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยม การ
ด า เ นิ น
ชีวิ ต วิธี การและมารยาทในการเข้า สัง คม ทั้ ง นี้ โ ดยเน้ น ปัจ จั ย
ทางด้านวัฒ นธรรมและสังคมรวมถึงศิลปะในการเจรจาต่อรอง
ทางด้านธุรกิจ
Impact of various factors on Chinese business culture:
politics, economics,

social

values, lifestyles, etiquette and social manners with
emphasis on social and cultural factors including the art
of negotiation
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809-331
ภาษาจีนเพื่อการนาเสนอและการอภิปราย

3(2-2-

5)
Chinese for Presentation and Discussion
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศั พ ท์ ส านวนมาตรฐานของจี น ทฤษฎี แ ละ
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของการน าเสนอและการอภิ ป รายของจี น ฝึ ก
ทักษะการเขีย นด้ วยภาษามาตรฐาน การระบุ ประเด็น และการ
ตอบคาถามใน การอภิปราย รวมทั้งวิธีการนาเสนอผลงาน
Knowledge about Chinese vocabulary and standard
expressions; theories

and

general characteristics of presentations and discussions
in Chinese; practicing writing with standard Chinese;
identifying

issues

and

answering questions

in

discussions, as well as presenting the results
809-332

การ

อ่านสิง่ พิมพ์จน
ี

3(2-2-

5)
Reading Chinese Publications
คาศัพท์ และสานวนภาษาที่ใช้ในสิ่งพิมพ์จีน เช่น หนังสือพิมพ์
วารสาร เอกสารทางธุรกิจ
ศึ ก ษ า
ข้อมูลพื้นฐานในการเขียนหัวข้อต่าง ๆ ฝึกอ่าน และตีความข่าว
บทความ และบทวิเคราะห์ต่าง ๆ
Vocabulary

and

writing

styles

used

in

Chinese

publications, e.g. newspapers, magazines, business
documents; background information about different
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topics; practicing reading and interpreting news, articles
and analytical works

หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)
809-141
จีน

ดนตรี

3(1-4-4)
Chinese Music
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ดนตรี จี น ความเข้ า ใจความหมายของท านอง
เนื้อร้องของดนตรีที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาพสะท้อน
ของวั ฒ นธรรมจากดนตรี ฝึ ก ฝนการร้ อ งเพลงและการแสดง
เลือกฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีจากเครื่องดนตรีจีนและซาบซึ้งใน
สุนทรียรสของดนตรีจีน
Knowledge of Chinese music; understanding words and
melodies of famous Chinese music from the past to the
present; reflection on music in Chinese culture; practice
of singing and performing; appreciation of Chinese
music

809-142
การเขียนพู่กน
ั จีน

ศิลปะ
3(1-4-

4)
Chinese Calligraphy
หลั ก การและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นอั ก ษรจี น ด้ ว ยพู่ กั น เน้ น
คุ ณ ค่ า ด้ า นศิ ล ปะและสุ น ทรี ย ภาพ หลั ก การพื้ น ฐานของการ
ลากเส้ น ฝึ ก เขี ย นด้ ว ยปากกาและดิ น สอโดยใช้ ห ลั ก การและ
ศิลปะแบบเดียวกับการใช้พู่กัน

138
Principles and practice of Chinese calligraphy focusing
on

artistic

and

aesthetic values; basic strokes; general radical and
basic structure; practice of Chinese calligraphy by using
pen or pencil applying the same methods and
techniques as using brush
809-241
สานวนและสุภาษิตจีน

3(3-0-

6)
Chinese Idioms and Proverb
การ ศึ ก ษาความหมายและการใ ช้ ส านวนจี น ที่ ใ ช้ บ่ อ ยใ น
ชีวิตประจาวัน เช่น สานวนแบบวลี สุภาษิต และคาสแลง เป็นต้น
Studying the meanings and usage of Chinese idioms
that are commonly used in daily life, including idiomatic
phrases, proverbs and slang words etc.

ฝึกงาน( Internship)
809-451

ฝึกงาน

3(300 ชัว
่ โมง)
Internship
ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศไทย ประเทศ
จีน หรือประเทศอื่นๆ
An internship at public or private organizations in
Thailand, China or abroad
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องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (การฝึ ก งาน หรื อ สหกิ จ
ศึกษา)
รายวิชา 809-451 การฝึกงาน 300 ชั่วโมง
1.1

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือ
ภาษาจีน
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และทางานร่วมกับผู้ อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน
ประกอบการได้
4.1.3 มีความสามารถในการเป็นผู้นา และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
4.1.5 เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 จานวน 300 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

