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รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจนีศึกษา 

หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558 

 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา 

 

 ขอ้มลูทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตร

นานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Chinese Studies 

(International  Program) 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) 

ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.บ. (จีนศึกษา) 

 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Arts (Chinese Studies) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B.A. (Chinese Studies) 

 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

128 หน่วยกิต 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี โดยจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคและภาคการศึกษาฤดูร้อน 
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    ภาษาที่ใช้ 

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

5. หลักสูตร 

1.1 หลักสูตร 

1.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต 

1.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป                  32 

 หน่วยกิต 

                  1) กลุ่มวิชาภาษา       12  หน่วย

กิต     

 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11 

 หน่วยกิต         

 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ        9

 หน่วยกิต       

       ข. หมวดวิชาเฉพาะ                 87 หน่วย

กิต 

               1) กลุ่มวิชาบังคับ             72 หน่วย

กิต 

 2) กลุ่มวิชาเลือก      15 หน่วย

กิต 

    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วย

กิต 

  ง.  ฝึกงาน        3 หน่วยกิต  

    (300 ชั่วโมง) 

1.1.3 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32

 หน่วยกิต 
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1) กลุ่มวิชาภาษา                                 12

 หน่วยกิต   

805-171   ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 1  

    3(3-0-6)    English for International 

Program I  

805-172 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 2  

     3(3-0-6) 

   English for International Program II  

805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ           

 3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes  

805-272 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ     3(3-0-6) 

   English for Effective Communication 

  

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            

 11 หน่วยกิต         

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   
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805-162 จิตวิทยาสังคม     

 3(3-0-6) 

  Social Psychology   

805-263 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   

 3(3-0-6) 

  Intercultural Communication  

  

 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ                      

9    หน่วยกิต       

805-181 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   

 3(3-0-6) 

  Mathematics in Daily Life 

805-182 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม  

 3(3-0-6) 

  Computer: The Internet and Society  

805-183 สถิติและการหาค่าท่ีเหมาะสมเบื้องต้น  

 3(3-0-6) 

  Statistics and Optimization, Introduction to  

 

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ       87 หน่วย

กิต 

 1) กลุ่มวิชาบังคับ                   72 หน่วย

กิต 

809-111 ภาษาจีน 1                                     

 3(2-2-5) 
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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 



94 
 

 

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      3(2-

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 
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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 

หมายเหต ุ
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   1. นักศึกษาท่ีสอบผ่าน HSK (Chinese Proficiency Test) ต้ังแต่

ระดับ 2 ขึ้นไป ไดร้ับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียน 809-111 ภาษาจีน 1 

พร้อมกับได้รับผลการศึกษาระดับคะแนน A ในวิชา 809-111 ภาษาจีน 1 

  2. นักศึกษาท่ีสอบผ่าน HSK (Chinese Proficiency Test) ต้ังแต่

ระดับ 3 ขึ้นไป ไดร้ับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียน 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  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว   

 3(2-2-5) 

  Chinese for Tourism  

809-133  ภาษาจีนเพ่ือการบริการ    

 3(2-2-5) 

  Chinese for Hospitality 

809-231  การศึกษาภาษาจีนจากภาพยนตร์   

 3(2-2-5) 

  Learning Chinese through Films 

809-232  ภาษาจีนเพ่ือวิชาการ    

 3(2-2-5) 

  Chinese for Academic Purposes 
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809-233  วัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจีน   

 3(3-0-6) 

  Chinese Business Culture 

809-331  ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย 

  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 ท่ีสนใจที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศเปิดสอน หรือเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

809-141  ดนตรีจีน      3(1-

4-4) 

  Chinese Music  

809-142 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน    

 3(1-4-4) 

  Chinese Calligraphy 

809-241  ส านวนและสุภาษิตจีน    

 3(3-0-6) 

  Chinese Idioms and Proverb 
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  ง.  ฝึกงาน         3 หน่วยกิต 

809-451 ฝึกงาน      

 300 ชั่วโมง 

  Internship 

 

ความหมายของเลขรหสัประจ ารายวชิาทีใ่ชใ้นหลกัสูตรและหนว่ยกิต 

เลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก 

เช่น   809-111    มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง  รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  

 เลขรหัส  ตัวท่ี 4 หมายถึง  ชั้นปี 

 เลขรหัส  ตัวท่ี 5 หมายถึง  กลุ่มวิชา 

หมายเลข 1-2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

หมายเลข 3 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 

หมายเลข 4  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 

หมายเลข 5  หมายถึง  ฝึกงาน 

เลขรหัส  ตัวท่ี 6  หมายถึง  ล าดับวิชา 

 

 ความหมายของจ านวนหน่วยกติ     เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้ 

 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 

 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

 เลขตัวท่ี 4 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อ

สัปดาห์ 
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ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมี

ความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่าน

การประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียน

เรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ 

ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่ง

ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง เคยลงทะเบียนและ

ผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียน

เรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่

ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู้

ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือ

เคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และ

ในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การท่ีรายวิชา 

B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่า

รายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ  จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปใน

การลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการ

ประเมินผลด้วย การท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกัน

ของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบ

กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏ

ชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 

 

อนึง่  ความหมายของค าต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีคณะก าหนด 
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แผนการศกึษา 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศกึษาที ่1 

                                               จ านวนหน่วยกิตรวม (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 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ1  

 3(3-0-6) 

English for International Program I 

805-181 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    

 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       3(2-

2-5) 

Chinese I  
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  รวม           17(14-4-33) 

 

ภาคการศกึษาที ่2 

                                               จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –

ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

805-162 จิตวิทยาในสังคม      

 3(3-0-6) 

Social Psychology 

805-172 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 2  

 3(3-0-6) 

English for International Program II 

805-183 สถิติและการหาค่าท่ีเหมาะสมเบื้องต้น  

 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 วิชาเลือกเสรี 1      3(x-

y-z) 
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Free Elective 1 

รวม             21(x-y-z) 

 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

                                               จ านวนหน่วยกิตรวม (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) 

 

ชั้นปทีี่ 2 

 

ภาคการศกึษาที ่1 

                                            จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –

ศึกษาด้วยตนเอง)    

805-263 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   

 3(3-0-6) 

Intercultural Communication 

805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    

 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) 

 

ภาคการศกึษาที ่2 

                  จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ 

–ศึกษาด้วยตนเอง)    

805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

 3(3-0-6) 

English for Effective Communication 

809-212 ภาษาจีน 4      3(2-2-5) 

Chinese IV 

809-224 ประวัติศาสตร์จีน 2     3(3-

0-6) 
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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) 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

                                               จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –

ศึกษาด้วยตนเอง)    

809-226 บทบาทของจีนในระดับนานาชาติ   

 3(3-0-6) 

China and Her Roles in the International 

Affairs 

809-233 วัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจีน   

 3(3-0-6) 

Chinese Business Culture 

รวม                6(6-0-12) 

 

 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

     จ านวนหน่วยกิตรวม (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) 

 

ภาคการศกึษาที ่2 

           จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ 

–ศึกษาด้วยตนเอง) 

809-312 ภาษาจีน 6      3(2-2-5) 

Chinese VI 

809-314 การแปลภาษาจีน 2     3(2-

2-5) 

Chinese Translation II   
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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) 

 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

                                               จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –

ศึกษาด้วยตนเอง)      

  809-323 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนร่วมสมัย 

 3(3-0-6) 

           Development of Contemporary Chinese’s 

Economy and Politics  

 809-331 ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  

 3(2-2-5) 

Chinese for Presentation and Discussion 



107 
 

รวม              6(5-2-11) 

 

 

ชั้นปทีี่ 4 

 

ภาคการศกึษาที ่1 

         จ านวนหน่วยกิตรวม (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) 

 

หมายเหต ุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

      ประจ าหลักสูตร 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดศึกษาทั่วไป (General Education Courses) 

กลุ่มวิชาภาษา 

Language Courses 
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805-171

 ภาษาองักฤษส าหรบัหลักสูตรนานาชาติ 1 3(3-0-

6) 

 English for International Program I 

 เงื่อนไขบังคับก่อนลงทะเบียน   ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

   Prerequisite:  Intensive English 

 การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวันด้วยทักษะการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน ท่ีสูงกว่า

ระดับพื้นฐาน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสร้างการเขียน

ประโยคท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ย่อหน้าแบบต่างๆ 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 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 3(3-0-

6) 

 English for International Program II 

รายวิชาบังคับก่อน:    805-171 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตร

นานาชาติ 1  

  Prerequisite:         805-171 English for International 

Program I 
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การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ

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  

 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 3(3-0-

6) 

 English for Academic Purposes 

  ทบทวนและสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิชากากระบวนการเขียนในรูปแบบของการตอบ

ค าถามอัตนัยด้วยการเขียนบรรยายการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

วิชาการวิธีการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  พัฒนา

กระบวนการเข้าถึงวิธีการเขียนอย่างมีระบบและมีอิสระทาง

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  

 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารอยา่งมปีระสิทธิภาพ 3(3-0-

6) 

   English for Effective Communication 

การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในระหว่างบุคคลและใน

อาชีพ การสื่อสารในระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และ

ทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชน 

  Effective communication in both interpersonal and 

professional situations,  

  communications in international settings, giving 

impromptu responses; public  

  speaking 

    

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Sciences Courses) 

805-131  

 เทนนิส 1(0-2-

1) 

   Tennis  

ประวั ติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นเทนนิส การฝึกทักษะการเล่นเทนนิสเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

 Historical background; evolution of rules, regulations 

and safety; practicing tennis to develop personal health 

 

805-132   ลลีาศ

 1(0-2-1) 
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   Ballroom Dance 

  ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัย

ในการเต้นลีลาศ การฝึกทักษะลีลาศเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

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 การฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟเพ่ือ

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 การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

 Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing  Yoga 

to develop personal health 
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805-135    ไท

เกก็ 1(0-2-1) 

  Tai Chi 

 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการร าไทเก็ก การฝึกทักษะ   การร าไทเก็กเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

 Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing  Tai Chi 

to develop personal health 

 

805-136    

แบดมนิตนั 1(0-2-

1) 

  Badminton 

 ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัย

ในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่นแบดมินตันเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

 Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing 

 badminton to develop personal health 

 

805-137   เท

ควนัโด 1(0-2-1) 

  Taekwondo 
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 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นเทควันโด การฝึกทักษะการเล่นเทควันโด

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

 Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing 

 Taekwondo to develop personal health 

 

805-141  

 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1(0-0-

3) 

  Co-Curricular Activities  

 การท ากิจกรรมท่ีเน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้

ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 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 อารย

ธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0-

6)  Southeast Asian Civilization 
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 ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหล่งอารยธรรมใหญ่ ๆ ใน

บริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ อิทธิพลและผลกระทบของ

ชาติตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ในด้านลัทธิความเชื่อศาสนา ประเพณี การศึกษา สังคม 

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 

 จิตวิทยาสงัคม 3(3-0-

6) 

  Social Psychology  

 สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรม

สังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ ขบวนการต่างๆ ทาง

จิตวิทยา ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  พฤติกรรมของ

มนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น การเรียนรู้  การรับรู้แรงจูงใจ 

สติปัญญาและความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน 

 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 การสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรม

  3(3-0-6) 

  Intercultural Communication 

 ความหมายและความเป็นมาของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  

หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านความรู้ความเข้าใจทาง

ภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ  รูปแบบของ

วัฒนธรรม และยุทธวิธีในการสื่อสาร การจัดโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน 

 Definitions and backgrounds of intercultural 

communication; principles 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 

 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-

6) 

 Mathematics in Daily Life  
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 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ ระบบ

จ านวนจริงและการประยุกต์ในชีวิตประจ าวันคณิตศาสตร์

การเงิน และการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ส าหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 

 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 รสน เทศ เกี่ ย วกั บคอม พิ ว เ ตอร์  แ อพลิ เ คชั่ น

ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตการประยุกต์และแนวโน้ม; รายการ

ของปัญหาสังคมโลกาภิวัตน์ความเป็นส่วนตัวการเข้าถึงข้อมูล 

ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์การเปลี่ยนแปลงหรือส่ง

ต่อข้อมูลระหว่างการท างานสถานท่ีท างานและการศึกษาแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

 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

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงการประมาณและการทดสอบ

สมมติฐานของค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์การถอดถอยและสหสัมพันธ์

เชิงเดียวการหาค่าท่ีเหมาะสมเบื้องต้นการหาค่าท่ีเหมาะสมของ

ฟังก์ชันตัวแปรเดียวการหาค่าท่ีเหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัว

แปรท่ีไม่มีเงื่อนไขการหาค่าท่ีเหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัว

แปรภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด การหาค่าท่ีเหมาะสมด้วยขั้นตอน

และวิธีการพิเศษก าหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 

 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 special algorithm, 

introduction to linear programming 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Courses) 

 กลุ่มวิชาบงัคบั (Compulsory) 
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809-111 

 ภาษาจีน 1 3(2-2-

5) 

  Chinese I 

 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์ และ

ค าศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน จ านวนนับและ

จ านวนแสดงล าดับ การทักทาย การพูดคุยเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องราวง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตนเอง การซื้อ-

ขายสินค้า เรียนรู้ค าศัพท์อย่างน้อย 250 ค า 

 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; self-

introduction; buying/selling things; mastery of at least 

250 Chinese words 

 

809-112 

 ภาษาจนี 2 3(2-2-

5) 

 Chinese II 

 รายวชิาบงัคบัก่อน:    809-111 ภาษาจีน 1 

 Prerequisite:   809-111 Chinese I  

 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการ เขียน เรียนรู้ค าศัพท์อย่างน้อย 500 

ค า 
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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  การ

อ่านภาษาจนี 3(2-2-

5) 

  Chinese Reading 

 การสร้างเสริมทักษะการอ่าน การพัฒนาค าศัพท์และส านวน 

เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน ท้ังการอ่านข้อความ ย่อหน้า และ

บทความขนาดสั้น รวมถึงการอ่านจับประเด็นส าคัญ 

 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 

 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัประเทศจนี 3(3-0-

6) 

  P.R. China, Introduction to 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจีน เน้นองค์ประกอบต่าง ๆ ของจีนยุค

ปัจจุบัน ได้แก่  สังคม เศรษฐกิจภูมิศาสตร์ประวั ติศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และ เชื้อชาติ  
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 A brief introduction of the P.R. of China focusing on 

various aspects of 

 contemporary P.R. of China, including society, 

economy, geography, history, 

 humanities, and races 

 

   809-122   อารย

ธรรมตะวนัออก 3(3-0-

6) 

  Eastern Civilization   

 อารยธรรมเปอร์เซีย  อิสลาม อินเดีย  จีน  ญี่ปุ่น และเกาหลี 

พัฒนาการของปรัชญาแนวคิด ท า ง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก ยุคแห่ง

ค ว า ม รุ่ ง เ รื อ ง ข อ ง ป รั ช ญ า

 ตะวันออก ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการเข้ามามี

อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อระบบสังคมและแนวคิดด้าน

ต่างๆ และการปรับเปลี่ยนตนเองของภูมิภาคเอเชียต่อกระแส

โลกาภิวัตน์ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลาม อินเดีย และจีนท่ีมีต่อ

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, and 

Chinese civilizations on other Far East countries  
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809-211 

 ภาษาจนี 3 3(2-2-

5) 

  Chinese III 

 รายวิชาบังคับก่อน:    809-112 ภาษาจีน 2 

 Prerequisite:   809-112 Chinese II 

 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ

ศั พ ท์ ขั้ น พ้ื น ฐ า น  โ ค ร ง ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค

 ระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้

ค าศัพท์อย่างน้อย 750 ค า 

 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 

 ภาษาจนี 4 3(2-2-

5) 

  Chinese IV 

 รายวิชาบังคับก่อน   802-211 ภาษาจีน 3 

 Prerequisite:   802-211 Chinese III 

 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคระดับกลาง ทักษะการฟัง 
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การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์อย่างน้อย 1000 

ค า  

 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 

 วัฒนธรรมจนี 3(3-0-

6) 

  Chinese Culture 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เน้นวัฒนธรรมดั้งเดิม 

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   การ

พัฒนาสงัคมและวิถชีีวิตจนี 3(3-0-

6) 

  Development of Chinese Society and Life 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมและชีวิตของจีน

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เน้นการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของ

วัฒนธรรมจีน เช่น แนวปฏิบัติและขนบธรรมเนียม กิจกรรม
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นันทนาการ การคมนาคมและเงื่อนไข ในการด ารงชีวิต 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   

ประวตัศิาสตรจ์นี 1 3(3-0-

6) 

  Chinese History I 

  รายวชิาบงัคบัก่อน:    809-112 ภาษาจีน 2 หรือมีคะแนน HSK 

ระดับ 2 

 Prerequisite:   809-112 Chinese II or HSK Score Level 2 

 ประวัติศาสตร์จีนและการพัฒนาในแต่ละสมัยก่อนสงครามฝิ่น

ในปี 1840 เริ่มต้นจากสมัยก่อนราชวงศ์ฉินจนถึง สมัย

ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เมื่อระบบศักดินาสิ้นสุดลง ขึ้นอยู่

กับหลักฐาน เช่น เอกสารทางประวัติศาสตร์ ต านาน 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 

 ประวตัศิาสตรจ์นี 2   3(3-0-

6) 

  Chinese History II 

  รายวชิาบงัคบัก่อน:   809-223 ประวัติศาสตร์จีน 1  

 Prerequisite:   809-223 Chinese History I 

 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ต้ังแต่ปี 1840 รวมถึงสมัยราชวงศ์ชิง

ตอนปลาย สาธารณรัฐจีน และการก่อต้ังสาธารณรัฐประชาชน

จีน กระบวนการปฏิรูปสังคมและสังคมทันสมัย การปฏิรูป

เศรษฐกิจ ต้ังแต่ปี 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   

ความสมัพนัธไ์ทยกบัจนี 3(3-0-

6)  

  Thai-Chinese Relations 

 ประวัติความเป็นมา แนวคิด และเหตุการณ์ส าคัญท่ีมีผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์บทบาททางเศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรมในปัจจุบันของท้ังสองประเทศในบริบท

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   

บทบาทของจนีในระดบันานาชาติ 3(3-0-

6) 

  China and Her Roles in International Affairs 

 บทบาทของจีนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เน้นมิติ

ทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การค้า การศึกษา 

นโยบายการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปฏิกิริยา

ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคและนานาชาติท่ีมีต่ออิทธิพลของจีน

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 

 ภาษาจนี 5 3(2-2-

5) 

  Chinese V 
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  รายวชิาบงัคบัก่อน:  809-212 ภาษาจีน 4 

  Prerequisite:   809-212 Chinese IV  

 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคระดับกลาง ทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับ ท่ีสูงขึ้นและใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เรียนรู้ค าศัพท์อย่างน้อย 1500 ค า  

 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 

 ภาษาจนี 6 3(2-2-

5) 

  Chinese VI 

  รายวชิาบงัคบัก่อน:  809-311 ภาษาจีน 5 

  Prerequisite:   809-311 Chinese V 

 ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์ และ

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อน  ทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียนในระดับท่ีสูงขึ้นและในสถานการณ์ ท่ี

หลากหลาย เรียนรู้ค าศัพท์อย่างน้อย 2000 ค า 

 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

แปลภาษาจนี 1 3(2-2-

5) 

  Chinese Translation I 

  รายวชิาบงัคบัก่อน:  809-212 ภาษาจีน 4  

  Prerequisite:   809-212 Chinese IV  

 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการแปล การวิเคราะห์ความ

แตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือพัฒนาทักษะและ

กลวิธีการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน ฝึกทักษะการ

แปลท่ีมี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน ประวั ติศาสตร์ 

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, education, 

 families and society  
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809-314   การ

แปลภาษาจนี 2 3(2-2-

5) 

  Chinese Translation II 

  รายวชิาบงัคบัก่อน:  809-313 การแปลภาษาจีน 1  

  Prerequisite:   809-313 Chinese Translation I 

 ฝึกทักษะการแปลในระดับท่ีสูงขึ้นจากเอกสารหลากหลาย

ประเภท หลักการแปลท่ีมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันเน้นหลักการ

แปลภาษาจีนและความตระหนักในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความแตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดของสังคมนานาชาติและ

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

เขยีนภาษาจนี 1  3(2-2-

5) 

  Chinese Writing I 

 แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการเขียนภาษาจีน การแนะน า

เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนภาษาจีนท่ีหลากหลาย อาทิ 

ข้อความส้ันๆ ตัวอักษร การเรียงล าดับและการประกาศ 
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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

เขยีนภาษาจนี 2  3(2-2-

5) 

  Chinese Writing II  

  รายวชิาบงัคบัก่อน:  809-315 การเขียนภาษาจีน 1  

  Prerequisite:   809-315 Chinese Writing I   

 ฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนขั้นสูง การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะในการใช้รูปแบบและลักษณะการเขียนภาษาจีนใน

การเขียนงานสั้นๆ อาทิ การเขียนกฏระเบียบ เอกสาร คู่มือ 

และนวนิยายส้ันๆ 

 Practice of advanced Chinese writing skills; 

development of 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 

 ศาสนาและลัทธิของจนี 3(3-0-

6) 

 Chinese Faith and Religion 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ในประเทศจีน ประวัติ

ความเป็นมาและพัฒนาการ บทบาทและความส าคัญของลัทธิ
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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   

วรรณกรรมจนีและงานเขยีนรว่มสมัย 3(3-0-

6) 

  Chinese Literature and Contemporary Writings 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน ศึกษาวรรณกรรมท่ีคัดสรร

จากผลงานของนักเขียนท่ีส าคัญ การวิเคราะห์และวิจารณ์

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   การ

พัฒนาเศรษฐกจิและการเมอืงจนีรว่มสมัย 3(3-0-

6) 

 Development of Contemporary Chinese Economy and 

Politics  

 ประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจและการเมืองของจีน ทฤษฏีทาง

กฏหมายอันหลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิรูปและนโยบาย

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของจีน การพัฒนาการเมืองการ
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ปกครองหลักๆ รวมถึงนโยบายต้ังแต่การก่อต้ังสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจนถึงยุคปัจจุบัน ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับพรรค

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   

ระเบยีบวธิวีจิัยเบื้องตน้ 3(3-0-

6) 

  Research Methodology, Introduction to 

 ความหมาย และประเภทของการวิจัย ความรู้เบื้องต้นทางด้าน

ระเบียบวิธีวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 Meaning and types of research, an introduction to 

research methodology: 

 quantitative and qualitative methods 

 

809-421   

สัมมนาจนีศึกษา 3(2-2-

5) 

 Seminar in Chinese Studies 

 การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการและ

รายละเอียดของการจัดสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
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เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีน วิธีการน าเสนอ การอภิปราย

แสดงความคิดเห็นและการสรุปผลท่ีได้จากการสัมมนา 

 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

สนทนาภาษาจนี 3(2-2-

5) 

  Chinese Conversation 

 การศึกษาศัพท์ วลีและส านวนจีนท่ีใช้ในการโต้ตอบและการ

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    

ภาษาจนีเพื่อการทอ่งเที่ยว                            3(2-2-

5) 

  Chinese for Tourism 
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 ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆ ของภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 

อธิบายและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรายการการเดินทางสถานท่ี

ท่องเท่ียว ท่ี ต้ัง ภูมิศาสตร์และจุดสนใจ ท้ัง ท่ี เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ของท่ีระลึกประจ าภาค 

ข้อควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติขณะเดินทางท่องเท่ียว 

 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   

ภาษาจนีเพื่อการบรกิาร 3(2-2-

5) 

  Chinese for Hospitality 

 ลักษณะเฉพาะและหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ 

การอธิบายและการให้บ้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร โรงแรม ร้าน

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  

 การศกึษาภาษาจนีจากภาพยนตร์ 3(2-2-

5) 

  Learning Chinese through Films  

 วัฒนธรรมจีน พัฒนาการทางสังคม และประวัติความเป็นมาของ

ภาพยนตร์จีน พัฒนาทักษะการฟัง ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์  

ความสามารถในด้านการพูดและการเขียนแสดงทัศนะและ

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   

ภาษาจนีเพื่อวิชาการ                                     3(2-2-

5) 

  Chinese for Academic Purposes 

  รายวชิาบงัคบัก่อน:    809-112 ภาษาจีน 2 หรือมีคะแนน HSK 

ระดับ 2 

  Prerequisite:   809-112 Chinese II or HSK Score Level 2 

 ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยเน้นศัพท์ท่ีเกี่ยวกับวิชาการ

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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บันทึกย่อจากสิ่งท่ีได้ฟังและได้อ่าน ฝึกการพูดแลกเปลี่ยนและ

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ฝึกเขียนรายงานโดยใช้รูปแบบ 

ค าศัพท์ และส านวนโวหารทางวิชาการ 

 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   

วัฒนธรรมการท าธรุกิจแบบจนี 3(3-0-

6) 

  Chinese Business Culture 

 อิทธิพลในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อวิธีการด าเนินธุรกิจแบบจีน เช่น 

การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยม การ ด า เนิ น

ชีวิต วิธีการและมารยาทในการเข้าสังคม ท้ังนี้โดยเน้นปัจจัย

ทางด้านวัฒนธรรมและสังคมรวมถึงศิลปะในการเจรจาต่อรอง

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

 ภาษาจนีเพื่อการน าเสนอและการอภปิราย 3(2-2-

5) 

  Chinese for Presentation and Discussion  

 ความรู้ เกี่ยวกับศัพท์ ส านวนมาตรฐานของจีน ทฤษฎีและ

ลักษณะท่ัวไปของการน าเสนอและการอภิปรายของจีน ฝึก

ทักษะการเขียนด้วยภาษามาตรฐาน การระบุประเด็นและการ

ตอบค าถามใน  การอภิปราย รวมทั้งวิธีการน าเสนอผลงาน 

 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

อ่านสิง่พิมพจ์นี 3(2-2-

5) 

  Reading Chinese Publications  

 ค าศัพท์ และส านวนภาษาท่ีใช้ในสิ่งพิมพ์จีน เช่น หนังสือพิมพ์ 

วารสาร  เอกสารทางธุรกิจ   ศึ ก ษ า

ข้อมูลพ้ืนฐานในการเขียนหัวข้อต่าง 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 

 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี(Free Elective Course) 

809-141  ดนตรี

จนี 3(1-4-4) 

  Chinese Music  

ความรู้เกี่ยวกับดนตรีจีน ความเข้าใจความหมายของท านอง 

เนื้อร้องของดนตรีท่ีมีชื่อเสียงต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาพสะท้อน

ของวัฒนธรรมจากดนตรี  ฝึกฝนการร้องเพลงและการแสดง 

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   ศลิปะ

การเขียนพู่กนัจนี 3(1-4-

4) 

  Chinese Calligraphy  

 หลักการและการฝึกปฏิบัติการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน เน้น

คุณค่าด้านศิลปะและสุนทรียภาพ หลักการพ้ืนฐานของการ

ลากเส้น ฝึกเขียนด้วยปากกาและดินสอโดยใช้หลักการและ

ศิลปะแบบเดียวกับการใช้พู่กัน 
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 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   

ส านวนและสุภาษิตจนี 3(3-0-

6) 

  Chinese Idioms and Proverb   

การศึกษาความหมายและการใช้ส านวนจีนท่ีใช้บ่อยใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น ส านวนแบบวลี สุภาษิต และค าสแลง 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 ชัว่โมง) 

    Internship 

 ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศไทย ประเทศ

จีน หรือประเทศอื่นๆ  

 An internship at public or private organizations in 

Thailand, China or abroad 
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจ

ศึกษา)  

รายวิชา 809-451 การฝึกงาน 300 ชั่วโมง 

1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือ 

ภาษาจีน 

4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมท้ังสามารถ

ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน 

ประกอบการได้ 

4.1.3 มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมท้ังแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

4.1.5 เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน

การพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 จ านวน 300 ชั่วโมง 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน   

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

 

 


