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ค าน า 
 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  ได้จัดท า
คู่มือหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจโครงสร้างของ
หลักสูตร  รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนบันทึกผลการเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินตนเองตลอดระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 

คณะผู้จัดท าคู่มือหลักสูตรเล่มนี้  หวังว่านักศึกษาทุกคน  จะได้ใช้ประโยชน์จาก 
คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จัดท า 

 

                       คณะผู้จัดท า  
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 
ปรัชญาของหลักสูตร 4 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4 
หลักสูตร 4 

จ านวนหน่วยกิต 4 
โครงสร้างหลักสูตร 4 
รายวิชา 5 
แผนการศึกษา 9 
ค าอธิบายรายวิชา 13 
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หลักสูตรภาษาจีน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 1. นายโชคชัย  ฉันทวีทรัพย์  ประธานบริหารหลักสูตร  
 2. Mr.Zhou  Kaiyin    กรรมการ 
 3. Mss.Wang  Haixia    กรรมการ 
 4. ผศ.วิจิตร  ศรีสุวิทธานนท์  กรรมการ  
 5. นายสมโภช  เพชรนุ้ย   กรรมการและเลขานุการ 

 
ปรัชญาของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบุคลากรให้มีองค์ความรู้คู่ทักษะ และเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม  สามารถสร้างความก้าวหน้าในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาษาจีน  มีทักษะ สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไปได้ 
 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ในการ
พัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิด  วิจารณญาณ  มีคุณธรรม  มีความคิดใฝ่รู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมจีน  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
  4.  เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  สร้างเครือข่ายกับสถาบันหรือหน่วยงาน ต่าง 
ๆทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต  
  ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  122    หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างหลักสูตร  
                           โครงสร้างหลักสูตร   ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 

                       17.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   ไม่น้อยกว่า     31     หน่วยกิต 
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                                          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                ไม่น้อยกว่า      8     หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า      8     หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า      6     หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                                                                                         ไม่น้อยกว่า 9     หน่วยกิต 

17.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                           ไม่น้อยกว่า      85 หน่วยกิต    
                                          กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                 ไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต 
                                                  วิชาบังคับ       39    หน่วยกิต 

วิชาเลือก        39  หน่วยกิต            
                                           วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    7  หน่วยกิต 

17.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต                                                     
 

 รายวิชา  
  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแต่ละหมวดวิชา
และกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต   

 
 

2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 
Thai  for  Communication I                                     

2(2-0-4) 

2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 
Thai  for  Communication II 

2(2-0-4) 

2104103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 
English  for  Communication I 

 2(2-0-4) 

2104104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2  2(2-0-4) 
 English  for  Communication II  
   

                      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              ไม่น้อยกว่า  8   หน่วยกิต 
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

Information  for  Study   Skills  and  Research 
2(2-0-4) 

2100106 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Meaning  of  Life  
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2150101 การคิดและการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Thinking  and  Self  Development  

2180202 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
 Aesthetic  Appreciation  
   

                      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2150102 วิถีไทย 

Thai   Living 
2(2-0-4) 

2150203 วิถีโลก 
Global  Society  and  Living 

2(2-0-4) 

2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Human  and  Environment 

2(2-0-4) 

   
                      กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี   
                                                                          ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
Science  for  Quality  of  Life 

2(2-0-4) 

4100206 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking  and  Decision  Making 

2(2-0-4) 

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
Information  Technology  for  Life 

3(2-2-5) 

4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ             
Sport  for  Health        

2(1-2-3) 

                      
           หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า  85  หน่วยกิต 
                   1)  กลุ่มวิชาบังคับ   39   หน่วยกิต 

2107101 ภาษาจีนระดับต้น 1 
Basic  Chinese 1 

3(2-2-5) 

2107209 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Basic  Chinese 2 

3(2-2-5) 

2107102 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
Sound System of Chinese 

3(2-2-5) 
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2107103 การฟังภาษาจีน 1 
Chinese Listening 1 

3(2-2-5) 

2107105 การฟังภาษาจีน 2 
Chinese Listening 2 

3(2-2-5) 

2107104 การพูดภาษาจีน 1  
Chinese Speaking 1 

3(1-4-4) 

2107106 การพูดภาษาจีน 2  
Chinese Speaking 2 

3(1-4-4) 

2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening  and Speaking 1 

3(1-4-4) 

2107107 การอ่านภาษาจีน 1 
Chinese Reading 1 

3(2-2-5) 

2107211 การอ่านภาษาจีน 2 
Chinese Reading 2 

3(2-2-5) 

2107108 การเขียนภาษาจีน 1 
Chinese Writing 1 

3(2-2-5) 

2107212  การเขียนภาษาจีน 2 
Chinese Writing 2 

3(2-2-5) 

2107216 หลักภาษาจีน 
Chinese Grammar 

3(3-0-6) 

   
            กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   39  หน่วยกิต 

2107325 การอ่านภาษาจีน 3 
Chinese Reading 3 

3(2-2-5) 

2107431 การเขียนภาษาจีน 3 
Chinese Writing 3 

3(2-2-5) 

2107217 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 
Chinese for Tourism 

3(2-2-5) 

2107326 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 
Chinese for Secretarial Science 

3(2-2-5) 

2107322 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 
Chinese for Hotel 

3(2-2-5) 
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2107318 ภาษาจีนธุรกิจ  
Business for Chinese     

3(2-2-5) 

2107213 วัฒนธรรมจีน 
Chinese Culture 

3(3-0-6) 

2107214 การแปลภาษาจีน  1 
Chinese Translations  1 

3(2-2-5) 

2107319 การแปลภาษาจีน 2 
Chinese Translations  2 

3(2-2-5) 

2107215 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 
Reading of Chinese Newspaper 1 

3(2-2-5) 

2107434 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2 
Reading of Chinese Newspaper 2 

3(2-2-5) 

2107323 วรรณคดีจีน 
Chinese Literature 

3(3-0-6) 

2107320 นิทานสุภาษิตจีน 
Chinese Proverbial Tales 

3(3-0-6)  

2107321 ภาษาจีนประยุกต์ 
Applied  Chinese 

3(2-2-5) 

2107327 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 1  
Selective Reading Passages in Social Science 1 
 

3(2-2-5) 

2107328 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 2 
Selective Reading Passages in Social Science 2 

3(2-2-5) 

2107432 เร่ืองสั้นจีน 
Chinese Short Stories 

3(2-2-5) 

2107433 นวนิยายจีน 
Chinese Novels 

3(2-2-5) 

2107324 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 
Contemporary and Modern Chinese Literature 

3(2-2-5) 
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               กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  7  หน่วยกิต   
2107429 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 

Preparation for Professtional Experience in Chinese 
2(180) 

2107430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน   
Full Time Professtional Experience in Chinese 

5(450) 

                     
                                 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
              ให้เลือกรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นราย วิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ 

 

 แผนการศึกษา 
  การจัดแผนการเรียนได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาค

การศึกษาดังนี้ 
 

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2104101     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1  ----- 
 2105103     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1  ----- 
 2100105     สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ----- 
 2150102     วิถีไทย  ----- 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2107101 ภาษาจีนระดับต้น 1  ----- 
 2107102 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  ----- 
 2107103 การฟังภาษาจีน 1  ----- 
 2107104 การพูดภาษาจีน 1   ----- 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2104102       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2  ----- 
 2105104       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 ----- 
 2150101       การคิดและการพัฒนาตน ----- 
 4100208       การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                  ---- 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2107105 การฟังภาษาจีน 2  ----- 

 2107106 การพูดภาษาจีน 2   ----- 
 2107107 การอ่านภาษาจีน 1  ----- 
 2107108 การเขียนภาษาจีน 1  ----- 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2180202     สุนทรียภาพของชีวิต  ----- 
 2150203     วิถีโลก  ----- 
 4100205     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ----- 
 4100206      การคิดและการตัดสินใจ ----- 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2107209 ภาษาจีนระดับต้น 2 ----- 
 2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  ----- 
 2107211 การอ่านภาษาจีน 2 ----- 
 2107212  การเขียนภาษาจีน 2  ----- 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2150204      มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ----- 
 2100106      ความจริงของชีวิต                                       ----- 
 4100207      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ----- 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2107213 วัฒนธรรมจีน  ----- 
 2107214 การแปลภาษาจีน  1  ----- 
 2107215 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1  ----- 
 2107216 หลักภาษาจีน   ----- 
 2107217 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว  ----- 

รวม 22 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2107318 ภาษาจีนธุรกิจ       ----- 
 2107319 การแปลภาษาจีน 2  ----- 
 2107320 นิทานสุภาษิตจีน  ----- 
 2107321 ภาษาจีนประยุกต์  ----- 
 2107322 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ----- 
หมวดวิชาเลือกเสรี   

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ----- 
 2107323 วรรณคดีจีน  ----- 
 2107324 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  ----- 
 2107326 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ  ----- 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ----- 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่  4    ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2107431 การเขียนภาษาจีน 3   ----- 
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2107429 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาจีน 
----- 

รวม 5 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2107430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาจีน 
----- 

รวม 5 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     แบ่งออกเป็น  4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
                        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 

 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1      

Thai  for  Communication I                                                                        
2 (2-0-4) 

     ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน 
โดยเน้นการฟังและการอ่านเชิงวิเคราะห์   ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้  ความคิดที่ได้รับมา 
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

 

   
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 

Thai  for  Communication II 
2 (2-0-4) 

            รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเน้นการพูดและการ
เขียนแบบต่าง ๆ 

 

   
2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

English  for  Communication I 
2 (2-0-4) 

 ฝึกทักษะด้านการฟัง     พูด    เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ      เช่น    การทักทาย     การกล่าวลา     การแนะน าตัวเอง
และผู้อ่ืน    การกล่าวขอบคุณ    การขอโทษ  ฯลฯ    การอ่านและการเขียน
เพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน   เช่น  การอ่านโฆษณาฉลาก  รวมทั้ง
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

 

2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 
English  for  Communication II 

2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  1ฝึกทักษะด้านการฟัง   พูด   เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็น   ฝึกทักษะการอ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง    การอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียด   รวมทั้งเขียนข้อความสั้น ๆ  เพื่อการสื่อสาร 
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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  8   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

Information  for  Study   Skills  and  Research 
2(2-0-4) 

 ความหมาย   ความส าคัญของสารนิเทศ   แหล่งสารนิเทศใน
การศึกษาค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย  และเข้าถึงแหล่งของสารนิเทศอื่นๆ
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
และการใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ   วิธีการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 

   
2100106 ความจริงของชีวิต 

Meaning  of  Life 
2(2-0-4) 

 ความหมายของชีวิต   การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน   การน าเอา
ความจริงตามหลักศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญา  
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม    การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
ศาสนา  ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

 

   

2150101   การคิดและการพัฒนาตน 
Thinking  and  Self  Development 

2(2-0-4) 

 ศึกษาธรรมชาติของการคิด   ทักษะการคิด   กระบวนการคิดและ
การแก้ปัญหาการศึกษาตนเอง   การประเมินและการพัฒนาตน   การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   เพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 

 

2180202 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic  Appreciation 

2(2-0-4) 

 ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ทางความงาม   ความหมายของ
สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  
ความส าคัญของการรับรู้กับ   ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น   (The  
Art  of  Sound)  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว  (The  Art  of  Movement)  
สู่ทัศนศิลป์   (Visual Arts)  ศิลปะดนตรี   (Musical Arts) และ
ศิลปะการแสดง   (Perfoming  Arts)  ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก    
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
(1) ระดับการร าลึก  (Recognitive)   (2) ผ่านขั้นตอนความ  คุ้นเคย  
(AcQuantive)   และ(3) น าเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  (Aestetic  
Appreciation) 

 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150102 วิถีไทย 

Thai   Living 
2(2-0-4) 

 ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการ  และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม   วัฒนธรรมและประเพณีไทย   ศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย   ปัญหาสังคมไทย   เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ   และมีวิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ  สังคม  
อันน าไปสู่การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง     โดยศึกษาการพัฒนาตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

   
2150203 วิถีโลก 

Global  Society  and  Living 
2(2-0-4) 

 ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ   การเมืองและการ
ปกครองของโลก   ปัญหาของโลกยุคปัจจุบัน   การจัดระเบียบโลก   ตลอด
จนถึงการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

 

  
 

 

2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Man  and  Environment 

2(2-0-4) 

 ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม   ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ระบบกายภาพ  ระบบนิเวศ  และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ   การ    ส่งเสริมบ ารุงรักษา   คุ้มครองคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

Science  for  Quality  of  Life 
2(2-0-4) 

 ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    การน าทักษะ
กระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ    โดยตระหนักถึง
ผลกระทบของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์     สิ่งแวดล้อม    สังคม   
การเมือง   และวัฒนธรรม 

 

   
4100206 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking  and  Decision  Making 
2(2-0-4) 

 หลักการและทักษะกระบวนการคิด   การคิดอย่างมีเหตุผล   การ
วิเคราะห์ข้อมูล  และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
Information  Technology  for  Life 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (information 
technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม   
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้แก่เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   การ
ประมวลผลข้อมูล  การจัดการและการใช้งานข้อมูล            การใช้โปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต์   เพื่อการสืบค้นข้อมูล   การแสวงหาความรู้   
และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   และจากระบบ
ฐานข้อมูล   แหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  เพื่อน ามาใช้ในการท ารายงาน   การน าเสนอ
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ผลงาน  และการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการเคารพ
สิทธิทางปัญญา 

   
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ  

Sport  for  Health 
2(1-2-3) 

   ศึกษาระบบลักษณะ รูปร่างของร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การฝึกปฏิบัติ  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพและทักษะการกีฬา  การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา  
การก าหนดโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเอง   ตามวัย  
เพศ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  อาหารและพลังงานที่ใช้ในกิจกรรม
กีฬาประเภทต่าง  ๆ  ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเล่นกีฬา  รู้จักการ
ประเมินผลจากการเล่นกีฬา  รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา  การ
บริหารกายฯลฯเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย  

 

 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  85  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2107101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic  Chinese 1  
           ศึกษาระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้นของตัวอักษร

จีน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย  ศึกษาและฝึกเขียน
โครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย  ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้
พจนานุกรมจีน-ไทย  และไทย-จีน 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2107102  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

Sound System of Chinese 
3(2-2-5) 

   ศึกษาสัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาจีน  เพื่อฟังและวิเคราะห์ปัญหาใน
การออกเสียง ส ารวจและฝึกออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย และ
แก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง 

 

   
2107103 การฟังภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
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Chinese Listening 1 
 ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเร่ือง การอภิปรายง่าย ๆ ฝึกการฟังและ

สนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว  โดยเน้น
ความสามารถในการฟังให้เข้าใจ 

 

   
2107104 การพูดภาษาจีน 1  

Chinese Speaking 1 
3(1-4-4) 

  ฝึกการสนทนา  การเล่าเร่ือง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเร่ืองทั่วไป
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถในการ
พูด 

 

   

2107105 
 

 การฟังภาษาจีน 2 
Chinese Listening 2 

3(2-2-5) 

 ฝึกการฟังบทสนทนาเร่ืองต่าง ๆ การเล่าเร่ือง การอธิบาย  การบรรยาย
สั้น ๆ เพื่อจับใจความและรายละเอียดข้อมูลที่ใช้อธิบายใจความนั้น ๆ  สามารถ
สรุปใจความส าคัญได้ 

 

   

2107106 
 

การพูดภาษาจีน 2  
Chinese Speaking 2 

3(1-4-4) 

 ฝึกทักษะการพูด  การน าเสนอบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม
หัวข้อที่ก าหนด  ฝึกพูดในที่ประชุม  เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความสามารถใน
การฟังและพูดมากยิ่งขึ้น 

 

  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2107107 การอ่านภาษาจีน 1 

Chinese Reading 1 
3(2-2-5) 

 ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ เช่น ประกาศ  อนุเฉท  การ
บรรยาย  เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝึกความเร็วในการ
อ่าน โดยจับใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ 

 

   
2107108 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
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Chinese Writing 1 
 ฝึกเขียนข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เช่น จดหมายส่วนตัว  

บันทึกประจ าวัน เพื่อฝึกให้สามารถใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วสื่อ
ความหมายของตนให้ผู้อื่นทราบได้ 

 

   
2107209 ภาษาจีนระดับต้น 2 

Basic  Chinese 2 
3(2-2-5) 

  ฝึกทักษะด้านฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ที่ยากขึ้น อ่าน 
ประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น เพื่อท าความเข้าใจและใช้ได้ถูกต้อง  ศึกษา
ลักษณะโครงสร้างของรูปประโยค ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร  
เน้น เร่ืองการออกเสียงจีนกลางให้ได้มาตรฐาน  

 

   
2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 

Chinese Listening  and Speaking 1 
3(1-4-4) 

 ฝึกการฟังภาษาจีนโดยผสานทักษะการฟังและการพูดให้กลมกลืนมาก
ยิ่งขึ้น    เพื่อเพิ่มทักษะในการฟังของนักศึกษาให้มีระดับสูงขึ้น มีแบบฝึกหัดการ
ฟังที่หลากหลายและมีการฝึกฝนหลายด้าน 

 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2107211 การอ่านภาษาจีน 2 

Chinese Reading 2 
3 (2-2-5) 

 อ่านข้อความประเภทต่าง ๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบันเทิง
คดี  สารคดี โดยเน้นการตีความและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจาก
ข้อความที่อ่าน  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์จากเร่ืองที่อ่าน  และ
สามารถสรุปใจความโดยสังเขปได้ 
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2107212 การเขียนภาษาจีน 2 
Chinese Writing 2 

3(2-2-5) 

  ฝึกเขียนข้อความตามประเพณีนิยม เช่น จดหมายธุรกิจ  บัตรเชิญ บัตร
อวยพร ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพื่อฝึกให้สามารถน าศัพท์ต่าง ๆที่เรียน
มาแล้ว แสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัยและประเพณีนิยม 

 

   
2107213 

 
วัฒนธรรมจีน 
Chinese Culture 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความ
เชื่อ ค่านิยม  ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  และมารยาทของจีนโดยสังเขป  

3(3-0-6) 

   
2107214 การแปลภาษาจีน  1 

Chinese Translations  1 
 ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน  และภาษาจีนให้
เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคจนถึงการแปลข้อความ  บทสนทนา และ
บทความขนาดสั้น 

3 (2-2-5) 

   
2107215 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 

Reading of Chinese Newspaper 1 
             ฝึกการอ่านข่าวและบทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์  เช่น ข่าวทั่วไปทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์ บทความทางการเมือง บท
บรรณาธิการ  โดยเน้นการเข้าใจศัพท์ส านวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ 

3 (2-2-5) 

   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2107216  หลักภาษาจีน 

Chinese Grammar 
3 (3-0-6) 

  ศึกษาลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน  ศึกษาและวิเคราะห์ชนิด  
ความหมายและหน้าที่ของหน่วยค า  ระบบการสร้างค า  ระบบการใช้ค า  
วิเคราะห์รูปประโยคและฝึกการเขียนประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา   

 

   
2107217 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 3 (2-2-5) 
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Chinese for Tourism 
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว   ค าศัพท์เฉพาะ

ทางวิชาการ รูปแบบของภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว  การแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว  โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานเช่น สนามบิน  โรงแรม  
ภัตตาคาร  ร้านค้า  เป็นต้น 

     
2107318 ภาษาจีนธุรกิจ  

Business for Chinese     
3 (2-2-5) 

 ศึกษาภาษาจีนที่จ าเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ  ฝึกการสนทนาในโอกาส
ต่าง ๆ เช่นการติดต่อลูกค้า  การจัดงานเลี้ยงรับรอง  การนัดหมาย  การประชุม 
เป็นต้น ฝึกการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น จดหมายสมัครงาน  
จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ  จดหมายทวงถาม  จดหมายปรับความเข้าใจ  
ตลอดจนการกรอกใบสมัคร   แบบฟอร์ม  และการเขียนบันทึก  เป็นต้น 

 

   

2107319 การแปลภาษาจีน 2 
Chinese Translations  2 
 ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน  และภาษาจีนให้
เป็นภาษาไทยในระดับสูงขึ้นจากการแปลภาษาจีน 1 ฝึกแปลข่าวธุรกิจ  การค้า  
บทความ  เอกสาร  สุนทรพจน์  จดหมายประเภทต่างๆ  

3 (2-2-5) 

    
2107320 นิทานสุภาษิตจีน 

Chinese Proverbial Tales 
 ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน  เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิต  
และรู้จักใช้สุภาษิตจีนได้อย่างเหมาะสม 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2107321 ภาษาจีนประยุกต์ 

Applied  Chinese 
   ศึกษาความเรียง  บทคัดสรร  และเร่ืองสั้นร่วมสมัย  รวมทั้งข้อเขียนและ
ค าคมของนักปราชญ์  ศึกษาเปรียบเทียบค าประเภทต่าง ๆ ในภาษาจีนโบราณที่
ยังคงใช้ในภาษาจีนปัจจุบัน 

3 (2-2-5) 

   
2107322 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3 (2-2-5) 
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Chinese for Hotel 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนในด้านการจัดการในธุรกิจการโรงแรม เช่น 

การบริการในโรงแรม    การติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ  ลูกค้า   องค์กรกับพนักงาน  
เป็นต้น ใช้สถานการณ์จ าลองฝึกปฏิบัติ   

   
2107323 วรรณคดีจีน 

Chinese Literature 
 ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญของ
วรรณคดีจีน  จากอดีตถึงปัจจุบันอย่างสังเขป  โดยคัดเลือกจากวรรณคดีที่ส าคัญ
ในแต่ละสมัย 

3 (3-0-6) 

    
2107324 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 

Contemporary and Modern Chinese Literature 
               ฝึกทักษะและวิเคราะห์บทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหม่และร่วม
สมัยของจีน 

 

2107325 การอ่านภาษาจีน 3 
Chinese Reading 3 

 พัฒนาการอ่านด้วยเทคนิคการอ่านที่ส าคัญ เน้นการหาข้อมูลการอ่าน
จากชีวิตประจ าวัน  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม  เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการอ่านของนักศึกษา 

3 (3-0-6) 

   
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2107326 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 

Chinese for Secretarial Science 
ศึกษาภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ  เน้นการใช้ภาษาในการติดต่อ  

สื่อสาร เช่นบันทึกข้อความ  โทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกองค์กร  พร้อม
ทั้งศึกษาศัพท์เทคนิคและส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 

 

3(2-2-5) 

   
2107327 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
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Selective Reading Passages in Social Science 1 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแง่ต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์  
ภูมิศาสตร์  การเมือง และเศรษฐกิจจากบทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์  

   
2107328 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 2 

Selective Reading Passages in Social Science 2 
 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนในปัจจุบันและการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย  จากบทอ่านคัดเลือกทาง
สังคมศาสตร์ 

3(2-2-5) 

    
3107429 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    

Preparation for Professtional Experience in Chinese 
 จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ในสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจ เช่น โรงแรม  บริษัทน าเที่ยว  ส านักงาน ฯลฯ ก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

2(90) 
 

   
2107402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 

Full Time Professtional Experience in Chinese 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงาน
สถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และ
ผู้บริหารกิจการ  โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย วิเคราะห์  
และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5(450) 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3107431 การเขียนภาษาจีน 3 

Chinese Writing 3 
 ฝึกการเขียนรายงานจากการค้นคว้าเป็นภาษาจีน  การตีความหมาย
หัวข้อเร่ือง  วางโครงเร่ือง วิธีรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเน้ือความ 
การใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก  การอ้างเหตุผล เชิงอรรถ  ดรรชนี และบรรณานุกรม  

3(2-2-5) 
 

   
2107432 เร่ืองสั้นจีน 

Chinese Short Stories 
3(3-0-6) 
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 ศึกษาเร่ืองสั้นร่วมสมัยของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเร่ืองที่อ่าน
และสรุปได้ 

   
2107433 นวนิยายจีน 

Chinese Novels 
 ฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทคัดเลือกจากนวนิยายจีนสมัย
ราชวงศ์หมิง ชิง และสมัยใหม่ 

3(3-0-6)  

   
2107434 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2 

Reading of Chinese Newspaper 2 
 ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ข่าว และบทความต่าง ๆ ใน
หนังสือพิมพ์  โดยศึกษาลีลาการเขียน  ตลอดจนวัตถุประสงค์และทัศนะของ
ผู้เขียน 

3 (2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


