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ปรัชญาของหลักสูตร 

หลกัสูตรฯ มุ่งผลิตบณัฑิตทีมีสมรรถนะในการใชภ้าษาจีนทงั  ทกัษะไดแ้ก่การฟัง การพูด การอ่าน

การเขียน และการแปลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบนพืนฐานความรู้และสํานึกทางพหุวฒันธรรม สามารถอ่าน

ได้ทงัอกัษรจีนตัวเต็มและอักษรจีนตัวย่อ ตอบสนองต่อบริบทการทาํงานทีใช้อกัษรจีนทีแตกต่างกนัได ้

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางภาษาในปัจจุบนัในการปฏิบติังานอย่างรู้เท่าทนั มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

อยา่งเป็นระบบมีเหตุผล มีทกัษะในศตวรรษที  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทีไดศึ้กษาและฝึกฝน

มาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพืนฐานของจริยธรรม ความซือสัตยสุ์จริต ความมีระเบียบ

วินัยและความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์เพือนมนุษยเ์ป็นกิจทีหนึง และเท่าทนัต่อการเปลียนแปลงของ

สงัคมและเทคโนโลยี โดยผ่านการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

PLOs 1 สือสารภาษาจีนไดค้รบ 5 ทกัษะไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล และสามารถ

อ่านอกัษรจีนได้ทังตัวเต็มและตวัย่อ โดยสามารถสือสารได้บรรลุวตัถุประสงค์ของการสือสาร 

สามารถประยกุตใ์ชภ้าษาจีนดาํรงชีวติและปฏิบติังานในพืนทีทีใชภ้าษาจีนกลางในการสือสารได ้

1.1 สามารถใชค้วามรู้และทกัษะทางภาษาจีนไดแ้ก่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ

แปลในการสือสารได้ชัดเจน ตรงตามเป้าประสงค์ในการสือสาร สามารถประยุกต์ใช้

ภาษาจีนดาํรงชีวิตและปฏิบติังานในพืนทีทีใชภ้าษาจีนกลางในการสือสารได ้

1.2 สามารถอ่านอกัษรจีนไดท้งัตวัเต็มและตวัยอ่ 

PLOs 2 มีสาํนึกในพหุวฒันธรรม มีทกัษะในการดาํรงชีวติและปฏิบติังานในสังคมทีใชภ้าษาจีนและสังคมที

มีความหลากหลายทางวฒันธรรมได ้ 

2.1 ใชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและวฒันธรรมจีนในการดาํรงชีวิต และปฏิบติังานในสังคม

ทีใชภ้าษาจีนได ้

2.2 ตระหนัก เข้าใจและยอมรับในพหุวฒันธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูค้นทีมีพืนฐานทาง

วฒันธรรมทีแตกต่างกนัได ้



PLOs 3 ใชท้กัษะทางภาษาจีนควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาเพิมพูนความรู้ วิเคราะห ์

จดัการและตีความขอ้มูลภาษาจีนและขอ้มูลเชิงปริมาณเพือเสนอความคิดเห็นและสร้างสรรคผ์ลงาน

ทีมีคุณภาพได ้

PLOs 4 เป็นผูร่้วมงานและผูน้าํทีดีสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นไดบ้รรลุเป้าหมายบนพืนฐานของการเคารพ

และใหเ้กียรติซึงกนัและกนั 

PLOs 5 สือสารภาษาต่างประเทศอืนนอกเหนือจากภาษาจีนไดอ้ยา่งนอ้ยอีก 1 ภาษา 

PLOs 6 มีจริยธรรม ความซือสตัยสุ์จริต มีระเบียบ วนิยั มีความรับผิดชอบ 



โครงสร้างหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  132 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทัวไป  30 หน่วยกิต 

สาระท ี1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพือนมนุษย์    4 หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทียงัยืน  2((2)-0-4) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

388-100 สุขภาวะเพือเพือนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

 Health for All 

880-101 ประโยชนเ์พือนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

 Benefit of Mankinds 

สาระท ี2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสันต ิ    5 หน่วยกิต 

950-102 ชีวิตทีดี  3((3)-0-6) 

 Happy and Peaceful Life 

895-001 พลเมืองทีดี  2((2)-0-4) 

 Good Citizens 

สาระท ี3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 

 Idea to Entrepreneurship 

สาระท ี4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจทิัล    4 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน 1 รายวชิา จากรายวิชาดงันี 

820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา  2((2)-0-4) 

 Save Earth Save Us 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 

 Life in the Future 

200-103 ชีวิตยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 

 Modern Life for Green Love 

กลุ่มวิชาการรู้ดิจิทลั ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน 1 รายวชิา จากรายวชิาดงันี 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยีดิจิทลั  2((2)-0-4) 

 Digital Technology Literacy 

200-107 การเชือมต่อสรรพสิงเพอืชีวิตยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 

 Internet of Thing for Digital life 



สาระท ี5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข    4 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ 

895-011 การคิดเพือสร้างสุข  2((2)-0-4) 

 Cultivating Happiness through Positivity 

กลุ่มวิชาการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 

895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 

 Thinking and Predictable Behavior 

สาระท ี6 ภาษาและการสือสาร    4 หน่วยกิต 

890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั  2((2)-0-4) 

 Everyday English 

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 

 English on the Go 

890-004 ภาษาองักฤษยุคดิจิทลั  2((2)-0-4) 

 English in the Digital World 

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 

 English for Academic Success 

หมายเหตุ: นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระที 6 ตามประกาศมหาวิทยาลยัเรือง เกณฑ์การเรียน

รายวิชาศึกษาทวัไปสาระบงัคบัเรียน สาระที 6 ภาษาและการสือสาร สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ทีเขา้ศึกษาตงัแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 

สาระท ี7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา    2 หน่วยกิต 

 นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาทีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ ในสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา เช่น 

รายวิชาทีขึนตน้ดว้ย -xxx 

รายวิชากลุ่มวชิาเลือกศึกษาทัวไป    6 หน่วยกิต 

890-031 ภาษาองักฤษในทีทาํงาน  2((2)-0-4) 

English in the Workplace 

890-041 ภาษาองักฤษเพือการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 

English for Job Interview 

และใหเ้ลือกเรียนตามความสนใจอีก 2 หน่วยกิต จากรายวชิาดงันี 

890-014 ฝึกสาํเนียงผ่านเสียงเพลง  2((2)-0-4) 

English Pronunciation through Songs 

890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 

English Conversation 



890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 

English Twenty-Four/Seven 

หรือรายวชิาอืนทีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  96 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  33 หน่วยกิต 

894-111 ชุดวชิาการใชภ้าษาจีนระดบัพืนฐาน 1  9((6)-6-15) 

Course Series of Elementary Chinese Usage I 

894-112 ชุดวชิาการใชภ้าษาจีนระดบัพืนฐาน 2  9((6)-6-15) 

Course Series of Elementary Chinese Usage II 

894-211 การใชภ้าษาจีนระดบักลาง 1  3((3)-0-6) 

Intermediate Chinese I 

894-212 การใชภ้าษาจีนระดบักลาง 2  3((3)-0-6) 

Intermediate Chinese Usage II 

894-311 การใชภ้าษาจีนระดบัสูง 1  3((3)-0-6) 

Advanced Chinese Usage I 

894-381 ภาษาจีนในบริบทการใชง้านจริง 1  3((2)-2-5) 

Chinese in real-life contexts I 

894-312 การใชภ้าษาจีนระดบัสูง 2  3((3)-0-6) 

Advanced Chinese Usage II 

894-382 ภาษาจีนในบริบทการใชง้านจริง 2  3((2)-2-5) 

Chinese in real-life contexts II 

894-351 สงัเขปประเทศจีน  3((3)-0-6) 

China in Brief 

894-384 จีนปัจจุบนั  3((2)-2-5) 

China Today 

2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  63 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 

894-221 หลกัการอ่านภาษาจีน  3((3)-0-6) 

Principles of Chinese Reading 

894-222 หลกัการเขียนภาษาจีน  3((3)-0-6) 

Principles of Chinese Writing 

หรือ 

หรือ 

หรือ 



894-231 การนาํเสนอเป็นภาษาจีน  3((3)-0-6) 

Oral Presentation in Chinese 

894-321 การเขียนภาษาจีนเชิงวชิาการ  3((3)-0-6) 

Academic Chinese Writing 

894-241 การแปลภาษาจีนพืนฐาน  3((2)-2-5) 

Basic Chinese Translation 

894-386 การเขียนรายงานภาษาจีน  3((2)-2-5) 

Writing Reports in Chinese 

894-331 การฟังและอภิปรายภาษาจีนในหวัขอ้ปัจจุบนั  3((3)-0-6) 

Listening and Discussing Current Topics 

894-383 การฟังและอภิปรายข่าวภาษาจีน  3((2)-2-5) 

Listening and Discussing News in Chinese 

894-341 ไวยากรณ์ภาษาจีน  3((3)-0-6) 

Chinese Grammar 

894-387 โครงสร้างภาษาจีนปัจจุบนั  3((2)-2-5) 

Standard Chinese Structure 

894-352 วฒันธรรมจีน  3((2)-2-5) 

Chinese Culture 

894-385 วฒันธรรมในสังคมจีนปัจจุบนั  3((2)-2-5) 

Culture in Chinese Society Today 

894-353 ประวติัศาสตร์จีน  3((3)-0-6) 

Chinese History 

894-411 ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร*  3((3)-0-6) 

Advanced Chinese for Communication 

894-441 การแปลภาษาจีนเฉพาะประเภท  3((2)-2-5) 

Specific Types of Chinese Translation 

894-471 การศึกษาอิสระ  3((1)-4-4) 

Independent Study 

หมายเหตุ : * รายวิชา 894-411 ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบ HSK ไม่ผ่านตามทีหลกัสูตร

กาํหนด (ระดบั 5 หรือระดบั 6 ตงัแต่ 180 คะแนนขึนไป) ลงทะเบียนเรียนเป็นประเภท Audit โดยไม่นับหน่วย

กิตเป็นหน่วยกิตสะสมและตอ้งไดรั้บระดบัขนัผลการเรียน S เท่านัน และไม่นําหน่วยกิตรายวิชานีไปคาํนวณ

ดชันีสะสม สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบ HSK  ผ่านตามทีหลกัสูตรกาํหนดแล้ว จะได้รับการยกเว้นการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 



2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  21 หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกดงันี 

     - กลุม่วชิาเลือกทางวิชาชีพ 

     เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี จาํนวน  หน่วยกิต 

894-361 ชุดวชิาภาษาจีนธุรกิจ   9((5)-8-14) 

Course Series of Business Chinese 

894-362 ชุดวชิาภาษาจีนสาํหรับอุตสาหกรรมการท่องเทียว  9((5)-8-14) 

Course Series of Chinese for Tourism Industry 

894-388 ภาษาจีนเพอืการสือสารธุรกิจ 1  3((2)-2-5) 

Chinese for Business Communication I 

894-389 ภาษาจีนเพอืการสือสารธุรกิจ 2   3((2)-2-5) 

Chinese for Business Communication II 

894-390 เศรษฐกิจและการคา้จีนในปัจจุบนั  3((2)-2-5) 

Chinese Economy and Trade Today 

894-461 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  3((2)-2-5) 

Teaching Chinese as a Foreign Language 

894-462 ภาษาจีนสาํหรับเลขานุการ  3((2)-2-5) 

Chinese for Secretary 

894-463 การล่ามภาษาจีน  3((2)-2-5) 

Chinese Interpreter 

     - กลุม่วชิาเลือกทวัไป 

     เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี จาํนวน  หน่วยกิต 

894-322 การอ่านข่าวภาษาจีน  3((3)-0-6) 

Reading News in Chinese 

894-342 สาํนวนและสุภาษิตจีน  3((3)-0-6) 

Chinese Idioms and Proverbs 

894-354 การสือสารขา้มวฒันธรรมไทย-จีน  3((2)-2-5) 

Thai-Chinese Cross-cultural Communication 

894-391 การประยกุตใ์ชภ้าษาจีน  3((2)-2-5) 

Applications of Chinese 

894-392 ประสบการณ์ภาษาและวฒันธรรมจีน  3((2)-2-5) 

Experiences in Chinese Language and Culture 



894-464 ภาษาจีนเพอืการสมคัรงาน  3((2)-2-5) 

Chinese for Job Application) 

2.2.3 กลุ่มวิชาภาษาอืน    9 หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 กลุม่วชิา จาํนวน 9 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวชิา ดงัต่อไปนี 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

893-221 การพูดภาษาองักฤษในบริบทการทาํงาน  3((3)-0-6) 

Speaking English in the Workplace 

893-222 การอ่านและการฟังภาษาองักฤษเพือการใชง้าน  3((3)-0-6) 

Practical Reading and Listening in English 

893-323 การเขียนภาษาองักฤษในบริบทการทาํงาน  3((3)-0-6) 

Writing English in the Workplace 

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 

893-271 ภาษาเกาหลีเพือการสือสาร 1  3((3)-0-6) 

Communicative Korean I 

893-272 ภาษาเกาหลีเพือการสือสาร 2  3((3)-0-6) 

Communicative Korean II 

893-373 ภาษาเกาหลีเพือการสือสาร 3  3((3)-0-6) 

Communicative Korean III 

กลุ่มวิชาภาษาญีปุ่ น 

893-211 ภาษาญีปุ่น 1  3((3)-0-6) 

Japanese I 

893-212 ภาษาญีปุ่น 2  3((3)-0-6) 

Japanese II 

893-313 ไวยากรณภ์าษาญีปุ่ น 1  3((3)-0-6) 

Japanese Grammar I 

กลุ่มวิชาภาษามลาย ู

893-251 ภาษามลายเูพือการสือสาร 1  3((3)-0-6) 

Communicative Malay I 

893-252 ภาษามลายเูพือการสือสาร 2  3((3)-0-6) 

Communicative Malay II 

893-353 หลกัภาษามลาย ู  3((3)-0-6) 

Malay Grammar 

 



3. หมวดวชิาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ทีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวิทยาลยัอืนทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะศิลปศาสตร์ 

 

. หมวดวชิาฝึกงาน สหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต 

880-411 เตรียมสหกิจศึกษา*  1((0)-2-1) 

Cooperative Education Preparation 

894-472 สหกิจศึกษา**  9((0)-54-0) 

Cooperative Education 

หมายเหตุ : * รายวิชา -  เตรียมสหกิจศึกษา เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนก่อนสําหรับนักศึกษาทีจะเรียนรายวิชา -  

สหกิจศึกษา ในชนัปีที  ภาคการศึกษาที  ลงทะเบียนเรียนประเภท Audit โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต

สะสมและตอ้งไดรั้บการวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ S และไม่นาํหน่วยกิตรายวชิานีไปคาํนวณดชันีสะสม 

** รายวิชา -  สหกิจศึกษา เป็นรายวิชาทดแทนวิชาเลือกทางวิชาชีพ  หน่วยกิต และวิชาเลือกทวัไป  หน่วยกิต 

สาํหรับนกัศึกษาเลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

894-111 ชุดวชิาการใชภ้าษาจีนระดบัพืนฐาน 1   9((6)-6-15) 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทียงัยืน   2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพือเพือนมนุษย ์   1((1)-0-2) 

880-101 ประโยชนเ์พือนมนุษย ์   1((1)-0-2) 

895-011 การคิดเพือสร้างสุข   2((2)-0-4) 

สาระที 6 ภาษาและการสือสาร   2 หน่วยกิต 

วชิาเลือกศึกษาทวัไป   2 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

894-112 ชุดวชิาการใชภ้าษาจีนระดบัพืนฐาน 2   9((6)-6-15) 

895-001 พลเมืองทีดี   2((2)-0-4) 

950-102 ชีวติทีดี   3((3)-0-6) 

สาระที 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและรู้ดิจิทลั   2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการรู้ดิจิทลั ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน 1 รายวชิา จากรายวชิาดงันี 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยีดิจิทลั   2((2)-0-4) 

200-107 การเชือมต่อสรรพสิงเพือชีวติยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 

สาระที 6 ภาษาและการสือสาร   2 หน่วยกิต 

สาระที 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา   1 หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน 1 รายวชิาทีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ เช่น รายวชิาทีขึนตน้ดว้ย 895-xxx 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

894-211 การใชภ้าษาจีนระดบักลาง 1   3((3)-0-6) 

894-221 หลกัการอ่านภาษาจีน   3((3)-0-6) 

894-222 หลกัการเขียนภาษาจีน   3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1   3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาภาษาอืน 1   3((3)-0-6) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 



895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ ์   2((2)-0-4) 

 รวม  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

890-031 ภาษาองักฤษในทีทาํงาน   2((2)-0-4) 

894-212 การใชภ้าษาจีนระดบักลาง 2   3((3)-0-6) 

894-231 การนาํเสนอเป็นภาษาจีน   3((3)-0-6) 

894-241 การแปลภาษาจีนพืนฐาน   3((2)-2-5) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2   3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาภาษาอืน 2   3((3)-0-6) 

สาระที 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและรู้ดิจิทลั    หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน  รายวิชา จากรายวิชาดงันี 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 

820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา   2((2)-0-4) 

200-103 ชีวิตยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 

สาระที 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน  รายวิชาทีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ เช่น รายวิชาทีขึนตน้ดว้ย -xxx 

 รวม  หน่วยกิต 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

894-311 การใชภ้าษาจีนระดบัสูง 1   3((3)-0-6) 

894-331 การฟังและอภิปรายภาษาจีนในหวัขอ้ปัจจุบนั   3((3)-0-6) 

894-351 สังเขปประเทศจีน   3((3)-0-6) 

894-352 วฒันธรรมจีน   3((2)-2-5) 

894-353 ประวติัศาสตร์จีน   3((3)-0-6) 

894-xxx วิชาเลือกทวัไป 1   3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาภาษาอืน 3   3((3)-0-6) 

 รวม  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

894-312 การใชภ้าษาจีนระดบัสูง 2   3((3)-0-6) 

894-321 การเขียนภาษาจีนเชิงวชิาการ   3((3)-0-6) 

894-341 ไวยากรณ์ภาษาจีน   3((3)-0-6) 

894-xxx วชิาเลือกทางวชิาชีพ 1   3((3)-0-6) 



894-xxx วิชาเลือกทางวชิาชีพ 2   3((3)-0-6) 

894-xxx วชิาเลือกทางวชิาชีพ 3   3((3)-0-6) 

 รวม  หน่วยกิต 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

890-041 ภาษาองักฤษเพือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 

894-441 การแปลภาษาจีนเฉพาะประเภท 3((2)-2-5) 

894-471 การศึกษาอิสระ 3((1)-4-4) 

 รวม  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

894-411 ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร* 3((3)-0-6) 

894-xxx วิชาเลือกทวัไป 2 3((3)-0-6) 

894-xxx วิชาเลือกทวัไป 3 3((3)-0-6) 

894-xxx วชิาเลือกวชิาชีพ 4 3((3)-0-6) 

 รวม  หน่วยกิต 

หมายเหตุ : การสอบ HSK เป็นเงือนไขในการสําเร็จการศึกษาของหลกัสูตรฯ นกัศึกษาตอ้งยืนผลสอบ HSK ระดบั 5 หรือ

ระดบั 6 ทีมีผลคะแนนตงัแต่ 180 คะแนนขึนไป โดยยนืผลสอบไดใ้นชนัปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 โดยนักศึกษา

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการสอบ 

* รายวิชา 894-411 ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่ผ่าน HSK ตงัแต่ระดบั 5 ขึนไป 

ตามทีหลกัสูตรกาํหนด โดยลงทะเบียนเรียนเป็นประเภท Audit โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมและตอ้ง

ไดรั้บระดบัขนัผลการเรียน S เท่านนั โดยไม่นาํหน่วยกิตรายวิชานีไปคาํนวณดชันีสะสม สาํหรับนกัศึกษาทีมีผล

การสอบ HSK ตงัแต่ระดบั 5 ขึนไป ตามทหีลกัสูตรกาํหนด จะไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี 

 

ปีที  (แผนสหกจิศึกษา) 

ภาคการศึกษาที 1 

880-411 เตรียมสหกิจศึกษา* 1((0)-2-1) 

890-041 ภาษาองักฤษเพือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 

894-441 การแปลภาษาจีนเฉพาะประเภท 3((2)-2-5) 

894-471 การศึกษาอิสระ 3((1)-4-4) 

 รวม  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

894-411 ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร** 3((3)-0-6) 

894-472 สหกิจศึกษา*** 9((0)-54-0) 



 รวม  หน่วยกิต 

หมายเหตุ : * รายวิชา -  เตรียมสหกิจศึกษา เฉพาะนักศึกษาทีเลือกเรียนรายวิชา -  สหกิจศึกษา ในชนัปีที  

ภาคการศึกษาที  โดยลงทะเบียนเรียนประเภท Audit ไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมและตอ้งไดรั้บการวดั

และประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ S และไม่นาํหน่วยกิต รายวิชานีไปคาํนวณดชันีสะสม 

** รายวิชา -  ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่ผ่าน HSK ตงัแต่ ระดบั  

ขึนไป ตามทีหลกัสูตรกาํหนด โดยลงทะเบียนเรียนเป็นประเภท Audit โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม

และตอ้งไดรั้บระดบัขนัผลการเรียน S เท่านนั โดยไม่นาํหน่วยกิตรายวชิานีไปคาํนวณดชันีสะสม สาํหรับนกัศึกษาที

มีผลการสอบ HSK ตงัแต่ระดบั  ขึนไป ตามทีหลกัสูตรกาํหนด จะไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชานี 

*** รายวิชา -  สหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาทีมีผลการสอบ HSK ตงัแต่ระดบั  ขึนไป ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

ใหล้งทะเบียนเรียนประเภท credit และตอ้งไดรั้บระดบัขนัผลการเรียน G หรือ P เท่านนั 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร (แผน 3+1) 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

894-111 ชุดวชิาการใชภ้าษาจีนระดบัพืนฐาน 1   9((6)-6-15) 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทียงัยืน   2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพือเพือนมนุษย ์   1((1)-0-2) 

880-101 ประโยชนเ์พือนมนุษย ์   1((1)-0-2) 

895-011 การคิดเพือสร้างสุข   2((2)-0-4) 

สาระที 6 ภาษาและการสือสาร   2 หน่วยกิต 

วชิาเลือกศึกษาทวัไป   2 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

894-112 ชุดวชิาการใชภ้าษาจีนระดบัพืนฐาน 2   9((6)-6-15) 

895-001 พลเมืองทีดี   2((2)-0-4) 

950-102 ชีวติทีดี   3((3)-0-6) 

สาระที 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและรู้ดิจิทลั   2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการรู้ดิจิทลั ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน 1 รายวชิา จากรายวชิาดงันี 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยีดิจิทลั   2((2)-0-4) 

200-107 การเชือมต่อสรรพสิงเพือชีวติยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 

สาระที 6 ภาษาและการสือสาร   2 หน่วยกิต 

สาระที 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา   1 หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน 1 รายวชิาทีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ เช่น รายวชิาทีขึนตน้ดว้ย 895-xxx 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

894-211 การใชภ้าษาจีนระดบักลาง 1   3((3)-0-6) 

894-221 หลกัการอ่านภาษาจีน   3((3)-0-6) 

894-222 หลกัการเขียนภาษาจีน   3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1   3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาภาษาอืน 1   3((3)-0-6) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 



895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ ์   2((2)-0-4) 

 รวม  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

890-031 ภาษาองักฤษในทีทาํงาน   2((2)-0-4) 

894-212 การใชภ้าษาจีนระดบักลาง 2   3((3)-0-6) 

894-231 การนาํเสนอเป็นภาษาจีน   3((3)-0-6) 

894-241 การแปลภาษาจีนพืนฐาน   3((2)-2-5) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2   3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาภาษาอืน 2   3((3)-0-6) 

สาระที 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและรู้ดิจิทลั    หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน  รายวิชา จากรายวิชาดงันี 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 

820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา   2((2)-0-4) 

200-103 ชีวิตยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 

สาระที 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาํนวน  รายวิชาทีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ เช่น รายวิชาทีขึนตน้ดว้ย -xxx 

 รวม  หน่วยกิต 

 

ปีที  

ศึกษา ณ มหาวทิยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ภาคการศึกษาที 1 

894-332 การฟังและการอภิปรายข่าวภาษาจีน   3((2)-2-5) 

894-381 ภาษาจีนในบริบทการใชง้านจริง 1   3((2)-2-5) 

894-384 จีนปัจจุบนั   3((2)-2-5) 

894-385 วฒันธรรมในสงัคมจีนปัจจุบนั   3((2)-2-5) 

894-388 ภาษาจีนเพอืการสือสารธุรกิจ 1   3((2)-2-5) 

894-xxx วิชาเลือกทวัไป 1*   3((2)-2-5) 

 รวม  หน่วยกิต 

หมายเหตุ : * นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาทีเปิดสอนโดยมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ภาคการศึกษาที  

894-353 ประวติัศาสตร์จีน   3((3)-0-6) 

894-382 ภาษาจีนในบริบทการใชง้านจริง 2   3((2)-2-5) 



894-386 การเขียนรายงานภาษาจีน   3((2)-2-5) 

894-387 โครงสร้างภาษาจีนปัจจุบนั   3((2)-2-5) 

894-389 ภาษาจีนเพอืการสือสารธุรกิจ 2   3((2)-2-5) 

894-390 เศรษฐกิจและการคา้จีนในปัจจุบนั   3((2)-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

890-041 ภาษาองักฤษเพือการสัมภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 

894-441 การแปลภาษาจีนเฉพาะประเภท   3((2)-2-5) 

894-471 การศึกษาอิสระ   3((1)-4-4) 

xxx-xxx วิชาภาษาอืน 3   3((3)-0-6) 

 รวม 11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

894-411 ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร* 3((3)-0-6) 

894-xxx วิชาเลือกทวัไป 2 3((3)-0-6) 

894-xxx วิชาเลือกทวัไป 3 3((3)-0-6) 

894-xxx วิชาเลือกวชิาชีพ 4 3((3)-0-6) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ : การสอบ HSK เป็นเงือนไขในการสําเร็จการศึกษาของหลกัสูตรฯ นกัศึกษาตอ้งยืนผลสอบ HSK ระดบั 5 หรือ

ระดบั 6 ทีมีผลคะแนนตงัแต่ 180 คะแนนขึนไป โดยยนืผลสอบไดใ้นชนัปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 โดยนักศึกษา

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการสอบ 

* รายวิชา 894-411 ภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสาร สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่ผ่าน HSK ตงัแต่ระดบั 5 ขึนไป 

ตามทีหลกัสูตรกาํหนด โดยลงทะเบียนเรียนเป็นประเภท Audit โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมและตอ้ง

ไดรั้บระดบัขนัผลการเรียน S เท่านนั โดยไม่นาํหน่วยกิตรายวิชานีไปคาํนวณดชันีสะสม สาํหรับนกัศึกษาทีมีผล

การสอบ HSK ตงัแต่ระดบั 5 ขึนไป ตามทหีลกัสูตรกาํหนด จะไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี 



 

                                                                                                                     

เอกสาร 2-5 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธีิการสอน 

กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 สือสารภาษาจีนได้ครบ 5 ทักษ ะ

ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ

การแปล และสามารถอ่านอกัษรจีนไดท้งัตวั

เต็มและตวัย่อ โดยสามารถสือสารไดบ้รรลุ

ว ัตถุประสงค์ข องการสื อสาร สามารถ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ภ า ษ า จี น ดํ า ร ง ชี วิ ต แ ล ะ

ปฏิบติังานในพืนทีทีใชภ้าษาจีนกลางในการ

สือสารได ้

1. เน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ฝึกทกัษะทงั 5 ผ่านกิจกรรมทงั

ในชนัเรียนและนอกชนัเรียน 

2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนกบัการทาํงาน (WIL)  

1. ว ัด จ า ก ผ ล ง า น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที

มอบห ม ายให้นัก ศึกษ าทําในแ ต่ละ

รายวิชา 

2. ว ัดจากผลการดําเนินงานในแต่ละ

รายวิชา 

3. ประเมินโดยสถานประกอบการ 

4. ผลการสอบ HSK 

PLO2 มีสํานึกในพหุวฒันธรรม มีทักษะใน

การดํารงชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมทีใช้

ภาษาจีนและสังคมทีมีความหลากหลายทาง

วฒันธรรมได ้

1. เน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ฝึกทกัษะทงั 5 ผ่านกิจกรรมทงั

ในชนัเรียนและนอกชนัเรียน 

2. จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักศึกษาได้

แลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนั 

3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนกบัการทาํงาน (WIL)  

1. ว ัด จ า ก ผ ล ง า น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที

มอบห ม ายให้นัก ศึกษ าทําในแ ต่ละ

รายวิชา 

2. ว ัดจากผลการดําเนินงานในแต่ละ

รายวิชา 

3. วดัจากผลการดาํเนินกิจกรรม 

4. ประเมินโดยสถานประกอบการ 

PLO3 ใช้ทักษะทางภาษาจีนควบคู่กับการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา

เพิมพูนความรู้ วิเคราะห์ จดัการและตีความ

ข้อมูลภาษาจีนและข้อมูลเชิงปริมาณเพือ

เสนอความคิดเห็นและสร้างสรรคผ์ลงานทีมี

คุณภาพได ้

1. เน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า ส า ม าร ถ นํ า

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

จาํลองทีแตกต่างกนัได ้ 

2. จดักระบวนการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการวิจยั 

3. จัดโครงการบรรยายพิ เศษโดยเชิ ญ

วิ ทยากร ที มี ความ เชี ยวชาญ  ห รื อ มี

ประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ในหัวขอ้

ทีเกียวขอ้ง 

4. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนกบัการทาํงาน (WIL) 

1. ว ัด จ า ก ผ ล ง า น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที

มอบห ม ายให้นัก ศึกษ าทําในแ ต่ละ

รายวิชา 

2. ว ัดจากผลการดําเนินงานในแต่ละ

รายวิชา 

3. วดัจากผลการดาํเนินกิจกรรม 

4. ประเมินจากผลงานวิจยัของนกัศึกษา 

. ประเมินโดยสถานประกอบการ 



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธีิการสอน 

กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO4 เป็นผูร่้วมงานและผู ้นําทีดีสามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับผูอื้นได้บรรลุเป้าหมาย

บนพืนฐานของการเคารพและให้เกียรติซึง

กนัและกนั 

1. เน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning  

2. จดัการเรียนรู้แบบแลกเปลียนความคิด 

โดยการกาํหนดหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง 

3. มอบหมายงานกลุ่ม 

4.จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนกบัการทาํงาน (WIL) 

1. ว ัด จ า ก ผ ล ง า น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที

มอบห ม ายให้นัก ศึกษ าทําในแ ต่ละ

รายวิชา 

2. ว ัดจากผลการดําเนินงานในแต่ละ

รายวิชา  

3. ประเมินจากพฤติกรรมในการทาํงาน 

โดยอาจารยผ์ูส้อนและเพอืนร่วมกลุ่ม 

4. ประเมินโดยสถานประกอบการ 

PLO5 สือสารภาษาต่างประเทศอืนนอกจาก

ภาษาจีนไดอ้ยา่งนอ้ยอีก 1 ภาษา 

1. เน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

2. จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักศึกษาได้

แลกเปลียนความคิดเห็นความแตกต่าง

ของแต่ละภาษาร่วมกนั 

1. ว ัด จ า ก ผ ล ง า น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที

มอบห ม ายให้นัก ศึกษ าทําในแ ต่ละ

รายวิชา 

2. ว ัดจากผลการดําเนินงานในแต่ละ

รายวิชา 

PLO6 มีความซือสตัยสุ์จริต มีระเบียบ วินยั 

มีความรับผิดชอบในการเรียน การทาํงาน 

และการดาํเนินชีวติ  

1. เน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

2. จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักศึกษาได้

แลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนั  

3. ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ 

ความซือสัตยสุ์จริตให้กบันักศึกษาโดย

กําห น ด ก ฎ ร ะ เบี ยบ แ ล ะ เก ณ ฑ์ ก าร

ประเมินในการเขา้ชนัเรียน ส่งงาน การ

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาการวดั

แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล  ฯ ล ฯ  โ ด ย แ จ้ง ให้

นกัศึกษาทราบและปฏิบติัตามตงัแต่คาบ

แรกของภาคการศึกษา 

4. อ าจาร ย์ผู ้ส อ น ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เป็ น

แบบอยา่งทีดีใหก้บันกัศึกษา 

5. ส อ ด แ ท ร ก เนื อ ห าด้าน คุ ณ ธรร ม 

จริยธรรมในทุกรายวิชา 

1. ว ัด จ า ก ผ ล ง า น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที

มอบห ม ายให้นัก ศึกษ าทําในแ ต่ละ

รายวิชา 

2. ว ัดจากผลการดําเนินงานในแต่ละ

รายวิชา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนของ

นกัศึกษาในแต่ละรายวิชา 

4. ประเมินโดยสถานประกอบการ 

 



เอกสาร -  

คําอธิบายรายวชิา 

คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาจีน 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 

880-411 เตรียมสหกจิศึกษา 1((0)-2-1) 

 Cooperative Education Preparation 

 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา การศึกษาและค้นควา้เอกสารในเรืองที

เกียวข้องกับการฝึกงาน การพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาํเสนอ การเขียนรายงาน และจริยธรรมในการ

ปฏิบตัิงาน 

 Preparation for cooperative education; studying and searching documents related to job 

training; personality development; presentation techniques; report writing and work ethics 

 

894-111 ชุดวชิาการใช้ภาษาจีนระดบัพืนฐาน  9((6)-6-15) 

 Course Series of Elementary Chinese Usage I  

 ระบบสัทอกัษรพินอิน (拼音) การออกเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง ฟังเพือ

จาํแนกเสียง วิเคราะห์ความแตกต่างของคาํทีออกเสียงคลา้ยกนั คาํศพัทภ์าษาจีน 500-600 คาํ การอ่านอกัษรจีน

ตัวเต็ม 100 อักษร วิธีเขียนตัวอักษรจีนเบืองต้น หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคระดับพืนฐาน การ

สนทนาในชีวิตประจาํวนัอย่างง่าย การใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและผูอื้น การออกเสียงในการแสดงอารมณ์

ความรู้สึก ฝึกสนทนาในสถานการณ์ทีกําหนด การฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน และการแปลเนือหาใน

ชีวติประจาํวนัง่าย ๆ 

 The Pinyin system (拼音); Mandarin Chinese pronunciation of consonants, vowels, and tones; 

listening to discriminate sounds; analyzing differences of words with similar sounds; 500-600 Chinese words; 

reading 1 0 0  traditional Chinese characters; basic Chinese character writing methods; basic grammar and 

sentence structures; simple everyday life conversation; giving information about oneself and others; 

expressing feeling and emotions through speech; practicing assigned topics of conversation; practicing 

reading and writing skills, and translating simple everyday life conversation 

 



894-112 ชุดวชิาการใช้ภาษาจีนระดับพืนฐาน 2 9((6)-6-15) 

 Course Series of Elementary Chinese Usage II 

 รายวิชาบังคับก่อน: -  ชุดวชิาการใช้ภาษาจีนระดบัพืนฐาน  

 ไวยากรณ์ หลกัการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั คาํศพัทภ์าษาจีนเพิมเติมอย่างนอ้ย 00-700 คาํ

การอ่านอักษรจีนตัวเต็มเพิมเติม 100 อักษร การฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลเรืองราวใน

ชีวติประจาํวนัดว้ยประโยคทีซับซอ้นขึน การสรุปใจความสาํคญั การใชค้าํศพัท ์สํานวนใหถู้กตอ้งเหมาะสม

กบัสถานการณ์ทีกาํหนด รูปแบบเส้นขีดอกัษรจีน ลาํดบัขีดอกัษรจีน โครงสร้างอกัษรจีน ส่วนประกอบของ

อกัษรจีน หมวดนาํอกัษรจีน วธีิการเปิดพจนานุกรมจีน-ไทย 

 Prerequisite: 894-111 Course Series of Basic Chinese Usage I 

 Grammar; everyday Chinese usage; additional 600-700 Chinese words at a minimum; reading 

additional 100 traditional Chinese characters; practicing listening, speaking, reading, writing skills and 

translating everyday life conversation with more complex sentences; summarizing main ideas; use of 

words and idiomatic expressions appropriate for assigned situations; strokes of Chinese characters; stroke 

order for Chinese characters; structures of Chinese characters; components of Chinese characters; Chinese 

character radicals; use of Chinese-Thai dictionary 

 

894-211 การใช้ภาษาจีนระดบักลาง 1 3((3)-0-6) 

 Intermediate Chinese I 

 รายวิชาบังคับก่อน: -  ชุดวชิาการใช้ภาษาจีนระดบัพืนฐาน  

 ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาจีน โครงสร้างประโยคทีซับซ้อน คาํศัพท์ภาษาจีน

เพมิเติมอยา่งนอ้ย 600 คาํ การอ่านอกัษรจีนตวัเต็มเพิมเติมอยา่งนอ้ย 100 อกัษร 

 Pre-requisite: 894-112 Course Series of Elementary Chinese Usage II 

 Listening, speaking, reading, writing skills and Chinese translation; complex sentence 

structures; additional 600 Chinese words at a minimum; reading additional 100 traditional Chinese 

characters at a minimum 

 

894-212 การใช้ภาษาจีนระดบักลาง 2 3((3)-0-6) 

 Intermediate Chinese Usage II 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-2  การใช้ภาษาจีนระดับกลาง 1 

 ทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียนและแปลในระดบัย่อหนา้ คาํศพัทภ์าษาจีนเพิมเติมอยา่งนอ้ย 600 คาํ 

การอ่านอกัษรจีนตวัเต็มเพิมเติมอยา่งนอ้ย 100 อกัษร 

 

 



 Prerequisite: 894-211 Intermediate Chinese Usage I 

 Listening, speaking, reading, writing skills and translation at paragraph level; additional 600 

Chinese words at a minimum; reading additional 100 traditional Chinese characters at a minimum 

 

894-221 หลกัการอ่านภาษาจีน 3((3)-0-6) 

 Principles of Chinese Reading 

 หลกัการอ่าน กลวิธีการอ่าน การจบัประเดน็สาํคญัจากเรืองทีอ่าน และการฝึกฝนทกัษะการอ่านจาก

บทความทีหลากหลาย 

 Reading principles; reading strategies; reading for main ideas and reading various types of texts 

 

894-222 หลกัการเขียนภาษาจีน 3((3)-0-6) 

 Principles of Chinese Writing 

 หลักการเขียนบรรยาย การเขียนเชิงเปรียบเทียบและการเขียนแสดงความคิดเห็น และการใช้

เครืองหมายวรรคตอนภาษาจีน 

 Principles of descriptive writing; comparative writing and expressing opinions in writing; use of 

punctuation marks in Chinese 

 

894-231 การนําเสนอเป็นภาษาจีน 3((3)-0-6) 

 Oral Presentation in Chinese 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-2  การใช้ภาษาจีนระดับกลาง 1 

 รูปแบบ วิธีการ ภาษาทีใชน้าํเสนอในสถานการณต์่าง ๆ รวมถึงการฝึกฝนการพดูในทีสาธารณะ 

 Prerequisite: 894-211 Intermediate Chinese Usage I 

 Styles, methods and language used for presentation in different situations including public 

speaking practice 

 

894-241 การแปลภาษาจีนพืนฐาน 3((2)-2-5) 

 Basic Chinese Translation 

 ทฤษฎี กระบวนการแปล การใช้โครงสร้างประโยค การฝึกแปลทงัภาษาไทยและภาษาจีน ลง

พืนทีศึกษาเก็บขอ้มูลดา้นการแปล 

 Theories and translation processes; use of sentence structures; Chinese-Thai and Thai-Chinese 

translation practice; field study and collecting data on translation 

 



894-311 การใช้ภาษาจีนระดับสูง 1 3((3)-0-6) 

 Advanced Chinese Usage I 

 รายวชิาบังคับก่อน: 894-2  การใช้ภาษาจีนระดับกลาง 2 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลจากบันเทิงคดี และบทความคัดสรร คําศัพท์ภาษาจีน

เพมิเติมอยา่งนอ้ย 600 คาํ 

 Prerequisite: 894-212 Intermediate Chinese Usage II 

 Listening, speaking, reading, writing skills and translating fictional texts and selected texts; 

additional 600 Chinese words at a minimum 

 

894-312 การใช้ภาษาจีนระดบัสูง 2 3((3)-0-6) 

 Advanced Chinese Usage II 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-311 การใช้ภาษาจีนระดับสูง 1 หรือ 

 894-381 ภาษาจีนในบริบทการใช้งานจริง  

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลบทความสารคดีและวรรณกรรมทีได้รับการคัดสรร 

คาํศพัทภ์าษาจีนเพิมเติมอย่างนอ้ย 600 คาํ การประยกุตค์วามรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านอกัษรจีนตวัเต็ม

เพมิเติมอยา่งนอ้ย 100 อกัษร 

 Prerequisite: 894-311 Advanced Chinese Usage I or 

 894-381 Chinese in real-life contexts I 

 Listening, speaking, reading, writing skills, and translating non-fiction texts and selected 

literature passages; additional 600 Chinese words at a minimum; application of knowledge in different 

situations; reading additional 100 traditional Chinese characters at a minimum 

 

894-321 การเขียนภาษาจีนเชิงวชิาการ 3((3)-0-6) 

 Academic Chinese Writing 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-2  หลกัการเขียนภาษาจีน 

 รูปแบบและโครงสร้างของการเขียนเชิงวชิาการ การวเิคราะห์และการเขียนสรุปความ 

 Pre-requisite: 894-222 Principles of Chinese Writing 

 Styles and structures of academic Chinese writing; analysis and writing summaries 

 

894-322 การอ่านข่าวภาษาจนี 3((3)-0-6) 

 Reading News in Chinese 

 โครงสร้าง ประเภทของข่าวในสือสิงพิมพ์และสืออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกฝนทักษะอ่านและ

วเิคราะหข่์าวภาษาจีนจากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเล็กทรอนิกส์ในหัวขอ้และประเด็นทีหลากหลาย 



 Structures and types of news in print and electronic media; practicing reading and analyzing 

news on various topics and issues written in Chinese in print and electronic media 

 

894-331 การฟังและอภปิรายภาษาจีนในหัวข้อปัจจุบัน  3((3)-0-6) 

 Listening and Discussing Current Topics 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-2  การใช้ภาษาจีนระดับกลาง 2 

 การฟังและการอภิปรายเป็นภาษาจีนในหวัขอ้ทีเป็นทีสนใจในปัจจุบนัจากข่าวและสารคดี

 Prerequisite: 894-212 Intermediate Chinese Usage II 

 Listening and discussing in Chinese current topics of interest in news and documentaries 

 

894-341 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3((3)-0-6) 

 Chinese Grammar 

 ชนิดคํา วลี ประโยค และโครงสร้างประโยคภาษาจีน กฎทางไวยากรณ์ และการวิเคราะห์

ไวยากรณภ์าษาจีน 

 Types of Chinese words, phrases, sentences and sentence structures; grammatical rules and 

Chinese grammar analysis 

 

894-342 สํานวนและสุภาษติจีน 3((3)-0-6) 

 Chinese Idioms and Proverbs 

 ทีมา ความหมาย คติ แนวคิดและการใชส้าํนวนและสุภาษิตจีนในชีวิตประจาํวนั 

 Origins, meanings, morals, concepts and use of Chinese idioms and proverbs in everyday life 

 

894-351 สังเขปประเทศจีน 3((3)-0-6) 

 China in Brief 

 ประวติัศาสตร์ สังคม การปกครอง เศรษฐกิจ ประชากร การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน การอภิปรายในประเด็นทีเกียวขอ้ง 

 History, society, administration, economics, demography, education, science and technology of 

the People’s Republic of China (PRC); discussions on relevant topics 

 



894-352 วฒันธรรมจีน 3((2)-2-5) 

 Chinese Culture 

 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัวฒันธรรม ประเพณีและมารยาทจีน ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทย-จีน

และความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมจีนในและนอกจีนแผ่นดินใหญ่ การศึกษาและเก็บขอ้มลูในสถานทีจริง 

 Fundamental knowledge of Chinese culture, etiquette and manners; differences between Thai 

and Chinese culture and differences between Chinese culture inside and outside mainland China; on-site 

study and data collection 

 

894-353 ประวตัศิาสตร์จีน 3((3)-0-6) 

 Chinese History 

 ความเป็นมาของสาธารณรัฐประชาชนจีน เหตุการณ์และบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ ตงัแต่

สมยัก่อนราชวงศฉิ์นจนถึงค.ศ. 1949 

 Background, important events and important people in the history of the People’s Republic of 

China (PRC) before the Qin dynasty to 1949 

 

894-354 การสือสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน 3((2)-2-5) 

 Thai-Chinese Cross-cultural Communication 

 ทฤษฎีของการสือสารระหว่างวฒันธรรม พลวตัของการติดต่อสือสารและวฒันธรรมในสังคม 

การแลกเปลียนทางวฒันธรรมทีมีผลต่อการรับรู้ มโนทศัน ์ทศันคติ ค่านิยมของบุคคลและสังคมทีมีพืนฐาน

ทางวฒันธรรมทีแตกต่างกนั การปรับตัวทางวฒันธรรม กระบวนการสือสารเพือสร้างความสัมพนัธ์และ

ความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในสังคมไทยและสังคมชาวจีนทังในและนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การศึกษาและเก็บขอ้มูลในสถานทีจริง 

 Theories of cross-cultural communication; communication and cultural dynamics; cultural 

exchange influencing perceptions, concepts, attitudes and values of individuals and societies with cultural 

differences; cultural adaptation, communication process for good relationship and understanding among 

Thai and Chinese individuals in Thai and Chinese societies including those inside and outside the People’s 

Republic of China (PRC); on-site study and data collection  

 

894-361 ชุดวชิาภาษาจีนธุรกิจ 9((5)-8-14) 

 Course Series of Business Chinese 

 คาํศพัท์ รูปประโยคภาษาจีน ในการสือสารทางธุรกิจปัจจุบนั ภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม 

E–commerce ช่องทางสาํคญัและกระบวนการในการจดัซือและจดัจาํหน่ายสินคา้ระหว่างไทยจีน การจดัทาํ

สือเพอืการสือสารทางธุรกิจในยคุดิจิทลั การล่ามในวงการธุรกิจ การศึกษาและเก็บขอ้มูลในพืนทีจริง 



 Vocabulary and Chinese sentence structures regarding today’ s business communication; Chinese 

for industrial factories, E–commerce, important channels and the purchasing and distribution process 

between Thailand and China; business communication media creations in the digital age; business 

interpreting; on-site study and data collection 

 

894-362 ชุดวชิาภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเทียว 9((5)-8-14) 

 Course Series of Chinese for Tourism Industry 

 คาํศพัท์ สํานวนภาษาทีใช้ในการดาํเนินธุรกิจการท่องเทียวและธุรกิจโรงแรม ความรู้ทวัไป

เกียวกบัธุรกิจโรงแรม สถานทีท่องเทียวในประเทศไทย วฒันธรรมทอ้งถิน และงานมคัคุเทศก์ และธุรกิจอืน ๆ 

ทีเกียวขอ้ง คําศพัท์เฉพาะทาง รูปแบบการใช้ภาษา ทกัษะการสือสารโดยใช้ภาษาจีนทีเกียวขอ้งกับธุรกิจ 

การบิน ตลอดจนความรู้เกียวกับระเบียบวิธีมารยาทต่าง ๆ ในวงการธุรกิจการบิน การจดัทําสือเพือการ

สือสารและประชาสัมพนัธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเทียวในรูปแบบดิจิทลั การศึกษาและเก็บขอ้มูลในพืนทีจริง 

 Terminology and language used in tourism and hotel business; general knowledge concerning 

hotel business; tourist attractions in Thailand; local culture and tour guide career and other related 

business; specialized terminology; language styles; communication skills in Chinese related to aviation 

business and knowledge about aviation business rules, etiquette and manners; communication and 

information media creations for tourism industry in digital form; on-site study and data collection  

 

894-381 ภาษาจนีในบริบทการใช้งานจริง  3((2)-2-5) 

 Chinese in real-life contexts I 

 รายวชิาบังคับก่อน: 894-2  การใช้ภาษาจีนระดับกลาง 2 

 การฟัง พูด อ่าน เขียน จากบนัเทิงคดี และบทความคดัสรร คาํศพัทภ์าษาจีนเพิมเติมอยา่งนอ้ย 600 

คาํ การประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทางภาษาจีนในสถานการณ์จริงทีกาํหนด 

 Prerequisite: 894-212 Intermediate Chinese Usage II 

 Listening, speaking, reading and writing fiction and selected articles; additional 600 Chinese 

words at a minimum; application of knowledge and skills of Chinese in assigned real life situations 

 

894-382 ภาษาจีนในบริบทการใช้งานจริง  3((2)-2-5) 

 Chinese in real-life contexts II 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-  ภาษาจีนในบริบทการใช้งานจริง  

 การฟัง พูด อ่าน เขียน จากบทความสารคดีและวรรณกรรมทีไดร้ับการคดัสรร คาํศพัท์ภาษาจีน

เพมิเติมอยา่งนอ้ย 600 คาํ การประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทางภาษาจีนในสถานการณจ์ริงทีกาํหนด 

 



 Prerequisite: 894-381 Chinese in real-life contexts I 

 Listening, speaking, reading and writing non-fiction texts and selected literature; additional 

600 Chinese words at a minimum; application of knowledge and skills of Chinese in assigned real life 

situations 

 

894-383 การฟังและอภปิรายข่าวภาษาจีน 3((2)-2-5) 

 Listening and Discussing News in Chinese 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-2  การใช้ภาษาจีนระดับกลาง 2 

 การฟังและการอภิปรายข่าวทีเป็นทีสนใจของสังคมจีนในปัจจุบนั การประยุกต์ใช้ความรู้และ

ทกัษะทางภาษาจีนในการรับรู้ข่าวสารและกระแสของสังคมจีนจากสือต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความรู้และ

ทกัษะทางภาษาจีนในสถานการณ์จริงทีกาํหนด 

 Prerequisite: 894-212 Intermediate Chinese Usage II 

 Listening to news in Chinese and discussing current news of interest to Chinese society; 

application of knowledge and skills of Chinese language in receiving news and current issues in China 

from various media; application of knowledge and skills of Chinese in assigned real life situations 

 

894-384 จีนปัจจุบัน 3((2)-2-5) 

 China Today 

 สังคม การปกครอง เศรษฐกิจ ประชากรและการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน เทคโนโลยี

กบัวิถีชีวิตของชาวจีนในปัจจุบัน รวมถึงบทบาทของประเทศจีนในสังคมโลก สังเกตการณ์และเก็บขอ้มูลใน

พืนทีจริง ณ ประเทศหรือชุมชนทีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาหลกัในการสือสาร 

 Society, administration, economy, population and education in the People’ s Republic of China 

(PRC); technology and the Chinese’s way of life in the present time; China’s role in international society; 

on-site observation and data collection in a country or a community that uses Chinese as the main medium 

of communication 

 

894-385 วฒันธรรมในสังคมจีนปัจจุบัน 3((2)-2-5) 

 Culture in Chinese Society Today 

 วฒันธรรมและมารยาทพืนฐานในการปฏิบติัตน การเขา้สังคม รวมถึงธรรมเนียม ประเพณี และ

คติความเชือในสังคมจีนปัจจุบนั สังเกตการณ์และเก็บขอ้มูลในพืนทีจริง ณ ประเทศหรือชุมชนทีใชภ้าษาจีน

เป็นภาษาหลกัในการสือสาร 



 Culture and basic social etiquette and manners; socialization; customs, traditions and beliefs of 

the Chinese at the present time; on-site observation and data collection in a country or community that uses 

Chinese as the main medium of communication 

 

894-386 การเขียนรายงานภาษาจีน 3((2)-2-5) 

 Writing Reports in Chinese 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-2  หลกัการเขียนภาษาจีน 

 การเขียนรายงานการคน้ควา้เป็นภาษาจีน การตีความหมายหวัขอ้เรือง วางโครงเรือง วิธีรวบรวม

ขอ้มูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเนือความ การสรุปความ การอา้งเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนี และบรรณานุกรม 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทางภาษาจีนในสถานการณ์จริงทีกาํหนด 

 Prerequisite: 894-222 Principles of Chinese Writing 

 Writing reports in Chinese on researched topics; interpreting the topic, outlining, collecting 

data from reading; composing, concluding and reasoning; use of footnotes, indexes and references; 

application of knowledge and skills of Chinese in assigned real life situations 

 

894-387 โครงสร้างภาษาจีนปัจจุบัน 3((2)-2-5) 

 Standard Chinese Structure 

 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนปัจจุบนั ชนิด หน้าทีของคาํ วลี โครงสร้างประโยครูปแบบต่าง ๆ 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางไวยากรณ์ภาษาจีนในการสือสารในสถานการณ์จริง  

 Grammatical structure of standard Chinese; types and functions of words, phrases and sentence 

structures; application of Chinese grammatical knowledge in real life communication 

 

894-388 ภาษาจีนเพือการสือสารธุรกิจ 1 3((2)-2-5) 

 Chinese for Business Communication I 

 ภาษาจีนพืนฐานทางอาชีพธุรกิจโดยบูรณาการทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน สําหรับการ

ติดต่อและดาํเนินธุรกิจในประเทศจีน การจดัทาํสือเพือการสือสารทางธุรกิจโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

มารยาทและวฒันธรรมในการทาํธุรกิจแบบจีน การประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะทางภาษาและวฒันธรรม

จีนในสถานการณ์จริงทีกาํหนด 

 Basic Chinese for business careers integrating listening, speaking, reading, and writing skills 

for contacting and operating business in the People’ s Republic of China; application of information 

technology to create business communication media; Chinese business manners and culture; application 

of knowledge and skills of Chinese language and culture in assigned real life situations 

 



894-389 ภาษาจนีเพือการสือสารธุรกิจ 2 3((2)-2-5) 

 Chinese for Business Communication II 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-388 ภาษาจีนเพือการสือสารธุรกิจ 1 

 ภาษาจีนเพือการสือสารธุรกิจในระดบัทีสูงขึน รูปแบบธุรกิจ และการสือสารในโลกธุรกิจยคุใหม่ 

การจดัทาํสือเพือการสือสารทางธุรกิจในยุคดิจิทลั รวมถึงการประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการ

ประกอบธุรกิจของประเทศจีนในปัจจุบันและอนาคต การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางภาษาและ

วฒันธรรมจีนในสถานการณ์จริงทีกาํหนด 

 Prerequisite: 894-363 Chinese for Business Communication I 

 A higher level of Chinese for business communication; types of business and communication 

in the modern business world; business communication media creations in the digital age; application of 

innovations and technologies in doing business in the People’s Republic of China’s today and in the future; 

application of knowledge and skills of Chinese language and culture in assigned real life situations 

 

894-390 เศรษฐกจิและการค้าจีนในปัจจุบัน 3((2)-2-5) 

 Chinese Economy and Trade Today 

 สภาพทัวไปทางเศรษฐกิจและการค้าภายในและระหว่างประเทศของจีนในปัจจุบัน การค้า

ระหว่างประเทศและแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนภายใตยุ้ทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใหม่” (Belt and Road 

Initiative หรือ One Belt One Road) และยุทธศาสตร์ Made in China 2025 (MIC 2025) สินค้านําเข้าและ

ส่งออกสาํคญัของจีน การศึกษาและเก็บขอ้มูลในพืนทีประเทศหรือชุมชนทีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาหลกัในการ

สือสาร 

 General conditions of Chinese economy; domestic trade and international trade today; Chinese 

international trade and economic trends under the strategies of the “New Silk Road” (Belt and Road Initiative 

or One Belt One Road) and Made in China 2025 (MIC 2025); major Chinese imports and exports; on-site 

study and data collection in a country or a community that uses Chinese as a main medium of 

communication 

 

894-391 การประยุกต์ใช้ภาษาจีน 3((2)-2-5) 

 Applications of Chinese 

 ภาษาและการประยกุตใ์ชภ้าษาผ่านประสบการณ์จริง ณ ประเทศหรือชุมชนทีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม ่

 Language and language application through actual experience in a country or a community that 

uses Chinese as a native language 

 

 



894-392 ประสบการณ์ภาษาและวฒันธรรมจีน 3((2)-2-5) 

 Experiences in Chinese Language and Culture 

 ภาษา สังคมและวฒันธรรมจีนผา่นประสบการณ์จริง ณ ประเทศหรือชุมชนทีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม ่

 Chinese language, society and culture through actual experiences in a country or a community 

that uses Chinese as a native language 

 

894-411 ภาษาจีนระดับสูงเพือการสือสาร 3((3)-0-6) 

 Advanced Chinese for Communication 

 เงือนไขผู้เรียน : นักศึกษาชันปีท ี4 ทีมีผลการสอบ HSK 5 

 การประยุกต์ใชท้กัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนระดบัสูงเพือการสือสารในสังคมและ

บริบทการทาํงาน สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบ HSK  ผ่านตามทีหลกัสูตรกาํหนดแลว้ จะได้รับการยกเวน้

การลงทะเบียนเรียนในรายวชิานี 

 Required student status: 4th year student with HSK 5 result 

 Application of advanced Chinese listening, speaking, reading and writing skills for 

communication in general and work contexts; Students passing HSK 5 as required by the curriculum are 

exempt from studying this course 

 

894-441 การแปลภาษาจีนเฉพาะประเภท 3((2)-2-5) 

 Specific Types of Chinese Translation 

 รายวิชาบังคับก่อน: 894-241 การแปลภาษาจีนพืนฐาน 

 การแปลบทความภาษาไทยและภาษาจีน การแก้ปัญหาในการแปลเนือหาประเภทต่าง ๆ จากบท

แปลเฉพาะทางดา้นต่าง ๆ ทีไดรั้บการคดัสรร ประเด็นปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางภาษาในการ

แปล การศึกษาและเก็บขอ้มูลในพืนทีหรือสถานประกอบการ 

 Prerequisite: 894-241 Basic Chinese Translation  

 Translation of Thai and Chinese articles; problems in translating specific types of selected 

topics; issues related to using technology to assist translation; on-site study and collecting data in the 

workplace 

 

894-461 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3( ( 2) -2-5)

 Teaching Chinese as a Foreign Language 

 ทฤษฎีและวธีิการการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การทาํแผนการสอน บทบาทและ

จรรยาบรรณของครู การจดัการชนัเรียน การออกแบบและผลิตสือการสอน เทคนิคการสอนภาษาจีนราย

ทกัษะ การสงัเกตการสอน และเก็บขอ้มูลการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษาต่าง ๆ 



 Theories and methods for teaching Chinese as a foreign language; writing teaching plans; 

teacher’ s roles and ethics; classroom management; design and production of teaching materials; teaching 

techniques for each Chinese language skill; classroom observation and collecting data about teaching and 

learning at educational institutions 

 

894-462 ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ 3((2)-2-5) 

 Chinese for Secretary 

 คาํศพัท์และประโยค รูปแบบการใชภ้าษา ทกัษะการสือสารโดยใช้ภาษาจีนในงานเลขานุการ 

การศึกษาและเก็บขอ้มูลในพืนทีการทาํงานจริง 

 Vocabulary and sentences; language styles; communication skills using Chinese in secretarial 

work; on-site study and data collection 

 

894-463 การล่ามภาษาจีน 3((2)-2-5) 

 Chinese Interpreter 

 รูปแบบการปฎิบติังานล่าม เทคนิคการเป็นล่าม จรรยาบรรณล่าม การแปลบทสนทนาปากเปล่า

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ปฎิบติังานภาคสนาม 

 Types of interpreting; interpreting techniques; interpreting ethics; interpreting conversations in 

different situations; interpreting practicum 

 

894-464 ภาษาจีนเพือการสมัครงาน 3((2)-2-5) 

 Chinese for Job Application 

 ทกัษะและภาษาทีตอ้งใช้ในการหางาน การสมคัรงาน การสอบสัมภาษณ์ เนน้ทกัษะการเขียน

และการพดูในบริบทของการหางาน การศึกษาและเก็บขอ้มูลในสถานทีจริง 

 Skills and language for job seeking and job application; job interview; emphasis on writing and 

speaking in the job seeking context; on-site study and data collection 

 

894-471 การศึกษาอิสระ 3((1)-4-4) 

 Independent Study 

 ระเบียบวิธีวิจยัเบืองต้น การดาํเนินการวิจยัในด้านภาษาและวฒันธรรมทีสนใจ การนําเสนอ

ผลงานวิจยัในรูปแบบของการเขียนและการนาํเสนอปากเปล่า 

 Basic research methodology; conducting research on topics of interest related to language and 

culture; presenting research in written and spoken forms 

 



894-472 สหกจิศึกษา 9((0)-54-0) 

 Cooperative Education 

 รายวิชาบังคับก่อน : 880-411 เตรียมสหกจิศึกษา 

 เงือนไขผู้เรียน : นักศึกษาชันปีท ี4 หรือเทียบเท่า 

 การปฏิบัติงานและศึกษาระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการ การปฏิบัติงานเสมือน

พนกังานของสถานประกอบการรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษาเพือเสริมสร้างใหเ้กิด

การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในหอ้งเรียนกบัประสบการณ์การทาํงาน การประเมินผล

การทาํงานโดยอาจารยที์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ การนาํเสนอและจดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงาน

ฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการเมือสินสุดการปฏิบติังาน 

 Prerequisite: 880-411 Cooperative Education Preparation 

 Required student status: 4th year student or equivalent 

 Working and studying the work system in an actual workplace; working as if the student is an 

employee for a total of at least 16 weeks or one semester to develop work skills by integrating classroom 

knowledge with work experience; work performance evaluation by student’ s advisor and the employer; 

presenting and writing a full work report for the workplace at the end of work 

 

กลุ่มวิชาภาษาอืน 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

893-201 ภาษาจนีเบืองต้น 3((3)-0-6) 

 Basic Chinese 

 ระบบเสียง ระบบคาํ วิธีการเขียนตัวอกัษรจีน รูปประโยคภาษาจีนระดบัพืนฐาน ทกัษะการฟัง การ

พดู การอา่น และการเขียน  

 Sound system; word system; writing of Chinese characters; basic Chinese sentence structures; 

Chinese listening, speaking, reading and writing skills 

 

893-202 ภาษาจนีในชีวิตประจําวนั 3((3)-0-6) 

 Chinese in Daily Life 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-201 ภาษาจนีเบืองต้น 

 ภาษาจีนทีใช้สือสารในชีวิตประจาํวนั คาํศัพท์ การอ่านเรียงความสัน ๆ การเขียนประโยคทีใช ้

ในชีวติประจาํวนั การโตต้อบในสถานการณ์ทีไม่ซบัซอ้น 

Pre-requisite: 893-201 Basic Chinese 

Chinese for everyday communication; vocabulary; reading short essays; writing of sentences 

used in everyday life; interacting in basic situations  



893-303 การสนทนาภาษาจีน 3((3)-0-6) 

 Chinese Conversation 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-202 ภาษาจนีในชีวติประจาํวนั 

 คําศัพท์ วลี ประโยค และบทสนทนาทีใช้ในชีวิตประจําวนั เน้นการสนทนาโต้ตอบใน

สถานการณ์ทีกาํหนดให ้

 Pre-requisite: 893-202 Chinese in Daily Life 

 Vocabulary, phrases, sentences, and everyday conversations with emphasis on interaction in 

the situations given 

 

893-304 ภาษาจนีในทีทํางาน 3((3-0-6) 

 Chinese in the Workplace 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-303 การสนทนาภาษาจีน 

 ภาษาจีนเพือการติดต่องาน เช่น การโทรศพัท์ การนดัหมาย การขอและให้ขอ้มูล การจดบนัทึก

ขอ้ความ และการขอโทษ  

 Pre-requisite: 893-303 Chinese Conversation 

 Chinese for communication in the workplace:  telephoning, making appointments, giving and 

asking for information, writing memos and apologizing 

 

893-405 ภาษาจนีในภาพยนตร์และบทเพลง 3((3-0-6) 

 Chinese in Movies and Songs 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-304 ภาษาจนีในทีทํางาน 

 การวเิคราะห์การใชค้าํ ประโยคและสาํนวน ในภาพยนตร์และบทเพลงภาษาจีน  

 Pre-requisite: 893-304 Chinese in the Workplace 

 Analysis of words, sentences, and idioms in Chinese movies and songs 

 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

893-221 การพูดภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน 3((3)-0-6)

 Speaking English in the Workplace 

 คาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาสาํหรับการสือสารในสถานการณ์ทวัไปและเชิงธุรกิจ การสังสรรค ์การ

ขอและใหข้อ้มูล การใหค้าํแนะนาํ การวางแผน การแสดงความคิดเห็น 

 Vocabulary and expressions for communication in general and business situations; socializing; 

asking for and giving information; giving suggestions; planning; giving opinions 

 



893-222 การอ่านและการฟังภาษาอังกฤษเพือการใช้งาน 3((3)-0-6) 

 Practical Reading and Listening in English 

 การอ่านและการฟังคําสัง ป้าย ประกาศ โฆษณา หนังสือพิมพ์ เรืองสัน วสัดุอ่านและฟังจาก 

สือออนไลน์และอืน ๆ การอ่านประโยคทียาวและซบัซอ้นในระดบัอนุเฉทรูปแบบต่าง ๆ การฟังบทสนทนา 

การอ่านและการฟังอยา่งมีวิจารณญาณ การสรุปความ  

 Reading and listening to information contained in instructions, signs, notices, advertisements, 

newspapers, short stories, online reading and listening materials, and others; reading long and complex 

sentences in different types of paragraphs; listening to conversations; critical reading and listening; 

summarizing 

 

893-323 การเขียนภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน 3((3)-0-6) 

 Writing English in the Workplace 

 โครงสร้างประโยคและความหมาย การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ใน

สถานการณ์ทวัไปและธุรกิจให้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์และเหมาะสมกบัสถานการณ์ การเขียนระดบั

ประโยคและระดบัยอ่หนา้  

 Sentence structures and meanings; grammatical and appropriate use of English in various types of 

writing in general and business situations; writing at sentence and paragraph levels 

 

กลุ่มวิชาภาษาเกาหล ี

893-271 ภาษาเกาหลีเพือการสือสาร 1 3((3)-0-6) 

 Communicative Korean I 

 อักษรเกาหลี ทักษะทัง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด  อ่าน และเขียนภาษาเกาหลีเพือใช้สือสาร 

ในชีวติประจาํวนั โครงสร้างและไวยากรณ์พืนฐาน การสนทนาภาษาเกาหลีทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัในวงศพัท์

อยา่งนอ้ย 400 คาํ 

 Korean characters; four language skills for communication in daily life:  speaking, reading, 

listening and writing; basic sentence structures and grammar; Korean conversations in daily life with a 

minimum of 400 words 

 

893-272 ภาษาเกาหลีเพือการสือสาร 2 3((3)-0-6) 

 Communicative Korean II 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-271 ภาษาเกาหลเีพือการสือสาร 1  

 การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเกาหลีทีใช้ในชีวิตประจาํวนั ระบบการออกเสียงภาษาเกาหลี 

วฒันธรรมเกาหลี ในวงศพัทอ์ยา่งนอ้ย 500 คาํ 



 Pre-requisite: 893-271 Communicative Korean I  

 Listening, speaking, reading and writing Korean in daily life; Korean phonetics; Korean 

culture with a minimum of 500 words 

 

893-373 ภาษาเกาหลีเพือการสือสาร 3 3((3)-0-6) 

 Communicative Korean III 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-272 ภาษาเกาหลเีพือการสือสาร 2 

 การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นการสือสารไดถู้กตอ้งและเหมาะสม โครงสร้าง

ประโยคและไวยากรณ์ทีซบัซ้อนขึน 

 Pre-requisite: 893-272 Communicative Korean II  

 Listening, speaking, reading, and writing Korean with emphasis on accurate and appropriate 

communication; more complex sentence structures and grammar 

 

กลุ่มวิชาภาษาญีปุ่ น 

893-211 ภาษาญปีุ่ น 1 3((3)-0-6) 

 Japanese I 

 การออกเสียงภาษาญีปุ่น การทกัทายแบบง่ายๆ การสนทนาภาษาญีปุ่นโดยใช้ศพัทแ์ละสํานวน

พืนฐาน การใชต้วัอกัษรฮิรากานะและคาตาคานะ 

 Japanese pronunciation; simple greetings; conversations in Japanese using basic vocabulary 

and expressions; usage of Hirakana and Katakana characters  

 

893-212 ภาษาญปีุ่ น 2 3((3)-0-6) 

 Japanese II 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-211 ภาษาญีปุ่น 1 

 การออกเสียงภาษาญีปุ่นใหถู้กตอ้ง การสนทนาภาษาญีปุ่นในชีวิตประจาํวนั โดยเนน้การใชศ้พัท์

สาํนวนและประโยคทีใชบ่้อย 

 Pre-requisite: 893-211 Japanese I  

 Correct Japanese pronunciation; everyday conversations focusing on frequently used 

vocabulary and expressions 

 



893-313 ไวยากรณ์ภาษาญีปุ่ น 1 3((3)-0-6) 

 Japanese Grammar I 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-212 ภาษาญีปุ่น 2  

 คาํและโครงสรา้งประโยคภาษาญีปุ่น การผนัคาํกริยา หนา้ทีและวิธีการใชค้าํช่วย 

 Pre-requisite: 893-212 Japanese II  

 Japanese words and sentence structures; conjugation of verbs; function and usage of auxiliary 

words 

 

กลุ่มวิชาภาษามลายู 

893-251 ภาษามลายูเพือการสือสาร 1 3((3)-0-6) 

 Communicative Malay I 

 การฟัง พูด อ่าน และเขียนบทสนทนาและข้อความภาษามลายูในชีวิตประจาํวนั คําศพัท์และ

โครงสร้างพืนฐาน 

 Listening, speaking, reading and writing Malay conversations and messages in everyday life; 

basic vocabulary and structures 

 

893-252 ภาษามลายูเพือการสือสาร 2 3((3)-0-6) 

 Communicative Malay II 

 รายวชิาบังคับก่อน: 893-251 ภาษามลายูเพือการสือสาร 1 

 การฟัง พูด อ่าน และเขียนบทสนทนาและข้อความภาษามลายูในชีวิตประจาํวนั คําศพัท์และ

โครงสร้างทีซบัซอ้นขึน 

 Pre-requisite: 893-251 Communicative Malay I 

 Listening, speaking, reading and writing Malay conversations and messages in everyday life; 

more complex vocabulary and structures 

 

893-353 หลกัภาษามลาย ู 3((3)-0-6) 

 Malay Grammar 

 รายวชิาบงัคับก่อน: 893-252 ภาษามลายูเพือการสือสาร 2  

 การสร้างคาํและการเปลียนชนิดคํา ชนิดของคาํนาม คาํกริยา คาํคุณศัพท์ และคาํทีบอกหน้าที 

ชนิดของวลีและประโยค โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ 

 Pre-requisite: 893-252 Communicative Malay II 

 Word formation and derivation; types of noun, verb, adjective and words signifying functions; 

types of phrases and sentences; sentence structures  



เอกสาร -4 

รายชืออาจารย์ประจําหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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