
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะวิเทศศึกษำ 

สำขำวิชำจีนศึกษำ 

 
หมวดศึกษำทั่วไป  
กลุ่มวิชาภาษา  
805-171 ภำษำอังกฤษส ำหรับหลักสูตร 3(3-0-6) 
 นำนำชำติ 1 
 English for International Program I 
เงื่อนไขบังคับก่อนลงทะเบียน ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
Prerequisite: Intensive English 
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันด้วยทักษะการฟัง-พูด-
อ่าน-เขียน ที่สูงกว่าระดับพื้นฐาน การออกเสียง การ
ทบทวนและเสริมสร้างการเขียนประโยคที่ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ ย่อหน้าแบบต่างๆ การเขียนเรียงความ
เบื้องต้นและการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 
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 ภำษำอังกฤษส ำหรับหลักสูตร 3(3-0-6) 
 นำนำชำติ  
 English for International Program II 
รายวิชาบังคับก่อน: 805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับ
หลักสูตรนานาชาติ 1  

Prerequisite: 805-171English for International 
Program I 
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษระดับกลาง ด้วยทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-
เขียน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสร้างหลัก
ไวยากรณ์ การเขียนเรียงความและการเขียนตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ 
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 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร 3(3-0-6)
 English for Academic Purposes 
ทบทวนและสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชากากระบวนการเขียนใน
รูปแบบของการตอบคําถามอัตนัยด้วยการเขียน
บรรยายการเขียนภาษาอังกฤษแบบวิชาการวิธีการ
อ้ า ง อิ ง แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น บ ร ร ณ า นุ ก ร ม   พั ฒ น า
กระบวนการเข้าถึงวิธีการเขียนอย่างมีระบบและมี
อิสระทางความคิด 
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 



805-272 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อ 3(3-0-6)  
  สำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 English for Effective Communication 
การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระหว่าง
บุคคลและในอาชีพ  การสื่อสารในระดับสากล การ
โต้ตอบอย่างฉับไว และทักษะในการพูดต่อหน้า
ชุมชน 
Effective communication in both interpersonal and 
professional situations, communications in 
international settings, giving impromptu responses, 
public speaking 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
805-131 เทนนิส   1(0-2-1) 
 Tennis  
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และ
ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส การฝึกทักษะการ
เล่นเทนนิสเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background; evolution of rules, regulations 
and safety; practicing tennis to develop personal 
health 
 
805-132 ลีลำศ    1(0-2-1) 
 Ballroom Dance 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และ
ความปลอดภัยในการเต้นลีลาศ การฝึกทักษะลีลาศ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
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 และ
ความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ การฝึกทักษะการเล่น
กอล์ฟเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
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 และ
ความปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่น
โยคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing Yoga to develop personal 
health 
 
805-135 ไทเก็ก    1(0-2-1) 
 Tai Chi 
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และ
ความปลอดภัยในการรําไทเก็ก การฝึกทักษะ   การรํา
ไทเก็กเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
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 และ
ความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะ
การเล่นแบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 
   
 



805-137 เทควันโด       1(0-2-1) 
 Taekwondo  
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และ
ความปลอดภัยในการเล่นเทควันโด การฝึกทักษะการ
เล่นเทควันโดเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing Taekwondo to develop 
personal health 
 
805-141  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities   
การทํากิจกรรมที่เน้นการบําเพ็ญประโยชน์ เช่น การ
บํา เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสร้ างคุณธรรม 
จริยธรรม ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 อำรยธรรมเอเชียตะวัน  3(3-0-6)
 ออกเฉียงใต้  
 Southeast Asian Civilization 
ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหล่งอารย
ธรรมใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ 
อิท ธิ พ ล แล ะ ผ ล ก ระ ท บ ข อ งช า ติ ต ะ วัน ต ก แ ล ะ
ตะวันออกที่มีผลต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ด้านลัทธิความเชื่อศาสนา 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 จิตวิทยำสังคม   3(3-0-6)
 Social Psychology  
สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึง
วัฒนธรรมสังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ 
ขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เก่ียวกับการ
กระตุ้น การเรียนรู้ การรับรู้แรงจูงใจ  สติปัญญาและ
ความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการดํารงชีวิต
ประจําวัน 
Examination of human social systems and behavior 
with emphasis on cultures, societies, and social 
orders; psychological methods and procedures; basic 
human needs; human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability 
 
805-263 กำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Intercultural Communication 
ความหมายและความเป็นมาของการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม  หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่าน
ความรู้ความเข้าใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น 
เพศ เชื้อชาติ  รูปแบบของวัฒนธรรม และยุทธวิธีใน
การสื่อสาร    การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมของแต่ละกลุ่มชน 
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 
805-181 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน  3(3-0-6)
 Mathematics in Daily Life  
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ 
ระบบจํานวนจริงและการประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
คณิตศาสตร์การเงิน และการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสําหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 
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: อินเทอรเ์น็ต 3(3-0-6) 
  และสังคม      
 Computer: The Internet and Society 
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ แอพลิเคชั่น
ระบบปฏิบัติการอินเทอร์ เ น็ตการประยุกต์และ
แนวโน้ม; รายการของปัญหาสังคมโลกาภิวัตน์ความ
เป็นส่วนตัวการเข้ าถึงข้อมูล ระบบรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์การเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างการทํางานสถานที่ทํางานและการศึกษา
แบบอิเล็กทรอนิกส ์
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 

805-183 สถิติและกำรหำค่ำที่เหมำะสม 3(3-0-6)
 เบื้องต้น   

Statistics and Optimization, 
Introduction to  

ความหมายและประโยชน์ของสถิติสถิติเชิงบรรยาย
สถิติอ้างอิงตัวแปรสุ่มและการแจกแจงการประมาณ
และการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวการทดสอบไคสแควร์การ
วิเคราะห์การถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียวการหา
ค่าที่ เหมาะสมเบื้องต้นการหาค่าที่ เหมาะสมของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวการหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรที่ไม่มีเง่ือนไขการหาค่าที่เหมาะสมของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปรภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด การหา
ค่ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ด้ ว ย ขั้ น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ เ ศ ษ
กําหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 
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 
กลุ่มวิชาบังคับ 
809-111 ภำษำจีน 1   3(2-2-5)
 Chinese I 
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง 
ไวยากรณ์ และคําศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
พื้นฐาน จํานวนนับและจํานวนแสดงลําดับ การ
ทักทาย การพูดคุยเก่ียวกับตนเองและเรื่องราวง่าย ๆ 



ในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง การซื้อ -ขาย
สินค้า เรียนรู้คําศัพท์อย่างน้อย 250 คํา 
Chinese alphabetical 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 ภำษำจีน 2   3(2-2-5)
 Chinese II 
รายวิชาบังคับก่อน:  809-111ภาษาจีน 1 
Prerequisite: 809-111 Chinese I  
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง 
ไวยากรณ์และคําศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
พื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียน 
เรียนรู้คําศัพท์อย่างน้อย 500 คํา 
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental 
vocabulary; basic sentence structures; practicing all 
skills: listening, speaking, reading and writing; 
mastery of at least 500 Chinese words 
 
809-113 กำรอ่ำนภำษำจีน   3(2-2-5)
 Chinese Reading   
การสร้างเสริมทักษะการอ่าน การพัฒนาคําศัพท์และ
สํานวน เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน ทั้งการอ่านข้อความ 
ย่อหน้า และบทความขนาดสั้น รวมถึงการอ่านจับ
ประเด็นสําคัญ 
Reinforcement of reading skills, strengthening 
vocabulary and idioms, focusing on reading skill 
development: reading texts, paragraphs and short 
articles; reading for main ideas 
 

809-121 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(3-0-6)
 P.R. China, Introduction to 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจีน เน้นองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของจีนยุคปัจจุบัน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ เชื้อชาติ  
A brief introduction of P.R. China focusing on 
various aspects of contemporary P.R. China, 
including society, economy , geography, history, 
humanities, and races 
 
809-122  อำรยธรรมตะวันออก  3(3-0-6)
 Eastern Civilization   
อารยธรรมเปอร์เซีย  อิสลาม อินเดีย  จีน  ญี่ปุ่น, และ
เกาหลี พัฒนาการของปรัชญาแนวคิดทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก ยุคแห่ง
ความรุ่ งเรืองของปรัชญาตะวันออก ยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงสืบเน่ืองจากการเข้ามามีอิทธิพลของอารย
ธรรมตะวันตกต่อระบบสังคมและแนวคิดด้านต่างๆ 
และการปรับเปลี่ยนตนเองของภูมิภาคเอเชียต่อกระแส
โลกาภิวัตน์ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลาม อินเดีย 
และจีนที่มีต่อประเทศในภูมิภาคตะวันออกไกลอ่ืนๆ 
Civilization of Persia, Islam, India, China, Japan and 
Korea; development of political, economic, social, 
and cultural thoughts; the dawn of Eastern 
philosophy; epoch of changes influenced by western 
civilization on social systems and philosophy of the 
East and its adaptation towards globalization; the 
Impact of Islamic, Indian, and Chinese civilizations 
on other Far East countries  
 
809-211 ภำษำจีน 3   3(2-2-5)
 Chinese III    
รายวิชาบังคับก่อน:  809-112 ภาษาจีน 2 
Prerequisite:  809-112 Chinese II 



ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง 
ไวยากรณ์และศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
ระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เรียนรู้คําศัพท์อย่างน้อย 750 คํา 
Chinese alphabetical 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 ภำษำจีน 4   3(2-2-5)
 Chinese IV   
รายวิชาบังคับก่อน 802-211 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 802-211 Chinese III 
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง 
ไวยากรณ์และคําศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
ระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เรียนรู้คําศัพท์อย่างน้อย 1000 คํา  
Chinese alphabetical 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    
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวัฒนธรรมจีน เน้นวัฒนธรรม
ดั้งเดิม วัฒนธรรมทางโภชนาการ  มารยาท งาน
เทศกาล ศิลปะและบ่อเกิดทางประวัติศาสตร์ 
Basic concepts of Chinese culture focusing on the 
traditional culture, dietary culture, manners, festivals, 
arts and historical origin 
 
 

809-222 กำรพัฒนำสังคมและวิถีชีวิตจีน 3(3-0-6) 
 Development of Chinese  Society  and 

Life 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพัฒนาการของสังคมและชีวิต
ของจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เน้นการศึกษาประเภท
ต่าง  ๆ  ของวัฒนธรรมจีน เช่น แนวปฏิบัติและ
ขนบธรรมเนียม กิจกรรมนันทนาการ การคมนาคม
และเง่ือนไข ในการดํารงชีวิต การปฏิรูปประเทศจีน 
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 ประวัติศำสตร์จีน 1  3(3-0-6)
 Chinese History I   
ประวัติศาสตร์จีนและการพัฒนาในแต่ละสมัยก่อน
สงครามฝิ่นในปี 1840 เริ่มต้นจากสมัยก่อนราชวงศ์ฉิน
จนถึง สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เม่ือระบบศักดิ
นาสิ้นสุดลง ขึ้นอยู่ กับหลักฐาน เช่น เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ตํานาน และ เรื่องเล่า 
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 evidences such as, 
historical documents, legends, and narratives 
 
809-224 ประวัติศำสตร์จีน 2    3(3-0-6)
 Chinese History II   
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ตั้งแต่ปี 1840 รวมถึงสมัย
ราชวงศ์ชิงตอนปลาย สาธารณรัฐจีน และการก่อตั้ง



สาธารณรัฐประชาชนจีน กระบวนการปฏิรูปสังคม
และสังคมทันสมัย การปฏิรูปเศรษฐกิจ 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 ควำมสัมพันธ์ไทย-จีน  3(3-0-6)
 Thai-Chinese Relations  
ประวัติความเป็นมา แนวคิด และเหตุการณ์สําคัญที่มี
ผลต่อค วามสัม พันธ์ระ หว่ างป ระ เทศ ไทยแล ะ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ
วิ เคราะห์บทบาททาง เศรษฐกิจ การเ มือง และ
วัฒนธรรมในปัจจุบันของทั้งสองประเทศในบริบท
ของความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับ
นานาชาติ  
Historical background, concepts and major events of 
the relations between P.R. China and Thailand from 
the past to the present; analysis of current roles of 
P.R. China and Thailand in economic political and 
social focusing on ASEAN and international contexts  
 
809-226 บทบำทของจีนในระดับนำนำชำติ3(3-0-6) 

 China and Her Roles in   
  International Context 

บทบาทของจีนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
เน้นมิติทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
ก า ร ค้ า  ก า ร ศึ ก ษ า  น โ ย บ า ย ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปฏิกิริยาของกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคและนานาชาติที่มีต่ออิทธิพลของ
จีนในด้านต่าง 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 ภำษำจีน 5   3(2-2-5)
 Chinese V 
รายวิชาบังคับก่อน:  809-212 ภาษาจีน 4 
Prerequisite:  809-212 Chinese IV  
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง 
ไวยากรณ์และคําศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
ระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เ ขี ย น ใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น แ ล ะ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
หลากหลาย เรียนรู้คําศัพท์อย่างน้อย 1500 คํา  
Chinese alphabetical 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 ภำษำจีน 6   3(2-2-5)
 Chinese VI   
รายวิชาบังคับก่อน:  809-311 ภาษาจีน 5 
Prerequisite:  809-311 Chinese V 
ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์ 
และคําศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในระดับที่สูงขึ้นและใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้คําศัพท์อย่างน้อย 
2000 คํา 
Chinese alphabetical characters and writing systems, 
pronunciation; grammar and vocabulary; complex 
sentence structures; practicing all skills: listening, 
speaking, reading and writing at a higher level and in 
various situations; mastery of at least 2000 Chinese 
words 



809-313 กำรแปลภำษำจีน 1  3(2-2-5)
 Chinese Translation I 
รายวิชาบังคับก่อน:  809-212 ภาษาจีน 4  
Prerequisite:  809-212 Chinese IV  
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการแปล การ
วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก ล วิ ธี ก า ร แ ป ล เ อ ก ส า ร
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน ฝึกทักษะการแปลที่มีเน้ือหา
เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์ การศึกษา 
ครอบครัวและสังคมจีน 
Basic concepts and principles of translation; 
contrastive analysis of Thai and Chinese to develop 
skills and techniques to translate Chinese to Thai; 
practice of translating materials about Chinese 
culture, history, education, families and society  
 
809-314 กำรแปลภำษำจีน 2  3(2-2-5)
 Chinese Translation II 
รายวิชาบังคับก่อน:  809-313 การแปลภาษาจีน 1  
Prerequisite:  809-313 Chinese Translation I 
ฝึกทักษะการแปลในระดับที่สู งขึ้นจากเอกสาร
หลากหลายประเภท  หลักการแปลที่มีจุดมุ่งหมาย
แตกต่างกันเน้นหลักการแปลภาษาจีนและความ
ตระหนักในประเด็นสําคัญที่ เ ก่ียวข้ องกับความ
แตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดของสังคมนานาชาติ
และสังคมจีน 
Practice of advanced translation skills from a variety 
of documents; translation principles for different 
purposes focusing on that of Chinese translation and 
awareness of issues related to the difference between 
international and Chinese concepts 
 
809-315 กำรเขียนภำษำจีน 1   3 ( 2 -2 -5 )
 Chinese Writing I 

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการเขียนภาษาจีน 
การแนะนําเบื้องต้นเก่ียวกับรูปแบบการเขียนภาษาจีน
ที่หลากหลาย อาทิ  ข้อความสั้นๆ ตัวอักษร การ
เรียงลําดับและการประกาศ 
Basic concepts and principles of Chinese wtring; 
functions as a broad-based introduction to various 
forms of Chinese writing, such as short notes, letters, 
orders, announcements 
 
809-316 กำรเขียนภำษำจีน 2  3(2-2-5)
 Chinese Writing II  
รายวิชาบังคับก่อน: 809-315 การเขียนภาษาจีน 1  
Prerequisite:809-315 Chinese Writing I   
ฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนขั้นสูง การพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะในการใช้รูปแบบและลักษณะการเขียน
ภาษาจีนในการเขียนงานสั้นๆ อาทิ การเขียนกฏ
ระเบียบ เอกสาร คู่มือ และนวนิยายสั้นๆ 
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, short fiction 
 
809-321 ศำสนำและลัทธิของจีน  3(3-0-6)
 Chinese Faith and Religions  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับศาสนาต่าง ๆ ในประเทศจีน 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ บทบาทและ
ความสําคัญของลัทธิและศาสนาในประเทศจีน 
นโยบายของรัฐบาลต่อความเชื่อในศาสนาและลัทธิ
ของชาวจีน 
Basic knowledge about different religions in China; 
faith and religious’ history and stage of development; 
its role and importance in the country; China’s policy 
on people’s faith and religions 



809-322 วรรณกรรมจีนและ  3(3-0-6) 
งำนเขียนร่วมสมัย 
Chinese Literature and   Contemporary 
Writings 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดีจีน ศึกษาวรรณกรรม
ที่คัดสรรจากผลงานของนักเขียนที่สํ าคัญ การ
วิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบจากวรรณกรรมต่อ
สังคมจีน 
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 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ 3(3-0-6)  
 กำรเมืองจีนร่วมสมัย 

Development of Contemporary 
Chinese’s Economy and Politics  

ประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจและการเมืองของจีน 
ทฤษฏีทางกฏหมายอันหลากหลายที่ เ ก่ียวข้องกับ
การปฎิรูปและนโยบายเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองของจีน การพัฒนาการเมืองการปกครอง
หลักๆ รวมถึงนโยบายตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจนถึงยุคปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
พรรคการเมืองของจีน ระบบประชาธิปไตย 
History of Chinese’s 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 until present; 
general knowledge about Chinese political parties; 
democratic system 
 
809-324 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Research Methodology, Introduction to 

ความหมาย และประเภทของการวิจัย ความรู้เบื้องต้น
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
Meaning and types of research, an introduction to 
research methodology: quantitative and qualitative 
methods 
809-421 กำรสัมมนำ จีนศึกษำ  3(2-2-5)
 Seminar in Chinese Studies 
การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอน 
วิธีการและรายละเอียดของการจัดสัมมนาในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีน
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิธีการนําเสนอ การอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และการสรุปผลที่ได้จากการ
สัมมนา 
Setting up goal, objectives, pattern, procedure, 
method and details of a seminar on any issues in 
economy, politics and society of China both in the 
past and present; presentation techniques; discussion 
and conclusion of the seminar  
 
กลุ่มวิชาเลือก  
809-131 กำรสนทนำภำษำจีน  3(2-2-5)
 Chinese Conversation 
การศึกษาศัพท์ วลีและสํานวนจีนที่ใช้ในการโต้ตอบ
และการสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์แบบต่าง ๆ     ฝึกพูด
และฟังภาษาจีน 
Studying vocabulary, phrases and Chinese idiomatic 
expressions used in interactions and communications 
for various purposes; practice of listening and 
speaking 
 
809-132  ภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism 



ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆ ของภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว อธิบายและให้ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับรายการ
การเดินทางสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้ง ภูมิศาสตร์และจุด
สนใจ ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ของที่ระลึกประจําภาค ข้อควรปฏิบัติและ
ไม่ปฏิบัติขณะเดินทางท่องเที่ยว 
Particular characteristics and topics related to 
tourism; explaining and giving information about 
itineraries, tourist attractions; location, geography 
and remarkable objects and places both in natural 
and cultural attractions; regional souvenirs; travel 
etiquette 
 
809-133 ภำษำจีนเพื่อกำรบริกำร  3(2-2-5) 
 Chinese for Hospitality 
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การบริการ การอธิบายและการให้บ้อมูลเก่ียวกับ
ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายของท่ีระลึก การท่องเที่ยว 
การเดินทาง 
Particular characteristics and topics related to service 
industry; explaining and giving information about 
restaurants, hotels, souvenir shops; trip booking  
 
809-231 กำรศึกษำภำษำจีนจำกภำพยนตร์3(2-2-5) 
 Learning Chinese through Films  
วัฒนธรรมจีน พัฒนาการทางสังคม และประวัติความ
เป็นมาของภาพยนตร์จีน พัฒนาทักษะการฟัง ทักษะ
ความคิดเชิงวิเคราะห์  ความสามารถในด้านการพูด
และการเขียนแสดงทัศนะและวิจารณ์     เชิงอภิปราย
จากภาพยนตร์จีนคลาสสิคและภาพยนตร์สมัยใหม่ 
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 ภำษำจีนเพื่อวิชำกำร      3(2-2-5) 
 Chinese for Academic Purposes 
รายวิชาบังคับก่อน:  809-112 ภาษาจีน 2 หรือมี
คะแนน HSK ระดับ 2 
Prerequisite:  809-112 Chinese II or HSK Score 
Level 2 
ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยเน้นศัพท์ที่เก่ียวกับ
วิชาการด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และการค้า ฝึกฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ฝึกการ
บันทึกย่อจากสิ่ งที่ ได้ฟังและได้อ่าน ฝึกการพูด
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ฝึก
เขียนรายงานโดยใช้รูปแบบ คําศัพท์ และสํานวน
โวหารทางวิชาการ 
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 วัฒนธรรมกำรท ำธุรกิจแบบจีน 3(2-2-5)
 Chinese Business Culture 
อิทธิพลในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อวิธีการดําเนินธุรกิจ
แบบจีน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยม การดําเนิน
ชีวิต วิธีการและมารยาทในการเข้าสังคม ทั้งน้ีโดยเน้น
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคมรวมถึงศิลปะใน
การเจรจาต่อรองทางด้านธุรกิจ 
Impact of various factors on Chinese business 
culture: politics, economics, social values, lifestyles, 



etiquette and social manners, focusing on social and 
cultural factors including the art of negotiation 
 
809-331 ภำษำจีนเพื่อกำรน ำเสนอและ 3(2-2-5)
 กำรอภิปรำย    
 Chinese for Presentation and Discussion 
ความรู้เก่ียวกับศัพท์ สํานวนมาตรฐานของจีน ทฤษฎี
และลักษณะทั่วไปของการนําเสนอและการอภิปราย
ของจีน ฝึกทักษะการเขียนด้วยภาษามาตรฐาน การ
ระบุประเด็นและการตอบคําถามใน  การอภิปราย 
รวมทั้งวิธีการนําเสนอผลงาน 
Knowledge about Chinese vocabulary and standard 
expressions; theories and general characteristics of 
Chinese presentations and discussions; practicing 
writing with standard Chinese; identifying issues and 
answering questions in discussions, as well as 
presenting the results 
 
809-332 กำรอ่ำนส่ิงพิมพ์จีน  3(2-2-5)
 Reading Chinese Publications  
คําศัพท์ และสํานวนภาษาที่ใช้ในสิ่งพิมพ์จีน  เช่น  
หนังสือพิมพ์  วารสาร  เอกสารทางธุรกิจ  ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานในการเขียนหัวข้อต่าง ๆ  ฝึกอ่าน และตีความ
ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์ต่าง ๆ 
Vocabulary and written styles used in Chinese 
publications, e.g. newspapers, magazines, business 
documents; background information about different 
topics; practicing reading and interpreting news, 
articles and analytical works 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
809-141 ดนตรีจีน   3(1-4-4)
 Chinese Music    

ความรู้เก่ียวกับดนตรีจีน ความเข้าใจความหมายของ
ทํานอง เน้ือร้องของดนตรีที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากดนตรี  ฝึกฝน
การร้องเพลงและการแสดง เลือกฝึกปฏิบัติการเล่น
ดนตรีจากเครื่องดนตรีจีนและซาบซึ้งในสุนทรียรสข
องดนตรีจีน 
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 ศิลปะกำรเขียนพู่กันจีน  3(1-4-4) 
 Chinese Calligraphy  
หลักการและการฝึกปฏิบัติการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน 
เน้นคุณค่าด้านศิลปะและสุนทรียภาพ หลักการ
พื้นฐานของการลากเส้น ฝึกเขียนด้วยปากกาและ
ดินสอโดยใช้หลักการและศิลปะแบบเดียวกับการใช้
พู่กัน 
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 with 
the same methods and techniques as using brush 
 
809-241 ส ำนวนและสุภำษิตจีน  3(3-0-6) 
 Chinese Idioms and Proverb   
การศึกษาความหมายและการใช้สํานวนจีนที่ใช้บ่อย
ในชีวิตประจําวัน เช่น สํานวนแบบวลี สุภาษิต และคํา
สแลง เป็นต้น 
Studying the meanings and usages of Chinese idioms 
that are commonly used in daily life, including 
idiomatic phrases, proverbs and slang words etc. 
 



ฝึกงาน 
809-451 ฝึกงำน   3(1-4-4) 
   Internship 
ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธ รรม การ ท่อง เ ที่ ยว  งาน สํ า นั กงาน  งา น
ประชาสัมพันธ์  
An internship at public or private organizations in 
relation to culture, tourism, office administration, and 
public relations 
 


